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Mapa da curvatura

A curvatura (C), indica se uma superfície é côncava,
convexa ou plana. A curvatura do terreno é definida
como a soma das derivadas parciais de segundo grau da
elevação (H) relativamente à direção dos eixos
coordenados x e y (Eq.2). O mapa da curvatura (Figura
4), foi criado com base na aproximação discreta da
derivada de 2º grau definida pelo operador Laplaciano
(Eq .3).

Introdução

Os processos geomorfológicos ambientais podem
representar riscos para pessoas e bens. Um
conhecimento mais aprofundado da gênese desses
processos é, portanto, essencial para encontrar
ferramentas que possam atenuar esses riscos. Nas
últimas décadas, os Sistemas de Informação Geográfica
(SIG) baseados em Modelos Digitais de Elevação (MDE)
provaram a sua importância na gestão ambiental. Os
MDE constituem um suporte para a modelação das
geoformas, ou seja, das unidades de terreno resultantes
dos processos naturais endógenos e exógenos que
atuam na superfície da Terra.

Neste trabalho foi realizada a classificação das diferentes
geoformas na bacia hidrográfica da Ria Formosa
(Algarve, Portugal), com uma ocupação de 864 km2

(Figura 1).
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Figure 1. Área de Estudo

Conclusões

O mapa das geoformas (Figura 7), proposto neste
trabalho reflete as principais diferenças físicas e
estruturais da área de estudo. Foi obtido pelo
cruzamento de três níveis de informação: declives
suaves (<4%), relevo local e posição relativa. Foram
consideradas cinco unidades de terrenos principais:
planícies, planaltos, planícies com colinas, colinas
abertas e colinas. Por sua vez, estas unidades foram
divididas em 20 sub-unidades.

Figura 2. Modelo Digital de Elevações

Com base no mapa dos declives foi criado o mapa dos
declives suaves, <4% (Figura 3).

Mapa do relevo local

Para a determinação do mapa do relevo local (Figura 6),
foram determinados os valores máximos e mínimos de
elevação e calculada a respetiva amplitude .

Metodologia e Resultados

O processo para mapear as geoformas foi realizado com
base na cartografia à escala 1:25.000 do Instituto
Geográfico do Exército. Foi criado um MDE (Figura 2),
com uma resolução de 10 × 10 m2 a partir dos
pressupostos geostatísticos.
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Percentagem de declives 
suaves

Superfície Km2

> 80% de declives suaves 225.1913

50-80% de declives suaves 104.9619

20-50% de declives suaves 77.1475

 20% de declives suaves 418.6253

Figura 3. Mapa de declives suaves.

Figura 7. Mapa das Geoformas
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Verificou-se que, as colinas localizadas e moderadas
cobrem a maior parte da área (43%), com localização,
principalmente na Serra do Caldeirão e nas formações
montanhosas de rochas carbonatadas (Monte Figo,
Malhão, Guilhim e Nexe). As planícies planas são a
segunda unidade de terreno de maior representação
(25.3%), situam-se no litoral, perto da Ria Formosa e ao
longo da costa leste.

Em futuras investigações , combinando esta informação
com as do tipo de solo, do coberto vegetal e a do clima é
possível criar um mapa de riscos de erosão preciso numa
escala adequada.

Intervalo (m)
Classificação do 

Relevo
Superficie (%)

0-15 Muito suave 21.4

15-30 Suave 23.9

30-60 localizado 36.8

60-90 Moderado 16.2

90-150 Rugoso 1.8

Posição relativa Superficie (%)

> 75% declives suaves em terras baixas 19.6% 

50-75% declives suaves em terras baixas 9.5% 

50-75% declives suavesem terras altas 9.3%

> 75% declives suaves em terras altas 18.6% 

Mapa da posição relativa

A posição relativa contabiliza a percentagem de declives
suaves em terras altas e em terras baixas. Neste estudo,
foi considerado que existia uma equivalência entre as
zonas baixas e altas com as zonas côncavas e convexas.
Deste modo, o mapa da posição relativa (Figura 5),
resultou do cruzamento do mapa da curvatura com o
mapa dos declives suaves.

A Ria Formosa está atualmente protegida pela UE e por
leis nacionais e é classificada como zona húmida de
importância internacional ao abrigo da convenção de
RAMSAR (PORTUGAL Ramsar Site 212).

Para cada ponto do MDE através da técnica “Moving
Window”, com uma dimensão de 4900 m2 (7×7 pixels)
foram determinadas diferentes variáveis de terreno,
nomeadamente, o declive, a curvatura, o relevo local e a
posição relativa. Por fim, foi realizada a classificação
automática do relevo.

Mapa dos declives suaves

O declive de uma encosta influencia diretamente a
velocidade de escoamento da água e em conjunto com
as propriedades do solo, causa uma maior ou menor
resistência à erosão. A determinação do declive () de
cada pixel (l,k) tem como base os valores de elevação (H)
dos pixels vizinhos e a resolução espacial do modelo (E).

Figura 5. Mapa da Posição Relativa

Figura 4. Mapa da Curvatura

Figura 6. Mapa do Relevo Local

Eq. 1

Eq. 2 Eq. 3

Tabela 1. Ocupação dos declives suaves

Tabela 2. Ocupação das posições relativas

Tabela 3. Ocupação do relevo local


