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Introdução: 
  
 Os movimentos de vertente são eventos frequentes nas zonas mais montanhosas de Portugal (Martins et  al., 2009). Durante uma caminhada à Serra da 
Gardunha fomos sensibilizados para o perigo de derrocadas que possam surgir na mesma, o que nos levou a tentar compreender situações que as possam 
propiciar, como a possibilidade de haver uma intensa precipitação num curto espaço de tempo ou fatores condicionantes como a inclinação do terreno, a 
escassez de vegetação, etc.  
 Com este trabalho pretendemos avaliar de que modo a quantidade de precipitação, em curtos períodos de tempo, poderia condicionar a ocorrência de 
derrocadas  com consequentes efeitos destrutivos e perigo para as  populações.  

Gráfico 1 – Solo erodido (g) em função da precipitação simulada (L.m-2). 

 
 

Materiais e Métodos: 
 

• Os materiais utilizados para a realização deste trabalho foram os seguintes: um aquário, materiais obtidos no campo 
(terra e pedras), materiais reciclados (madeira, mangueiras, cartão…) e gesso. 

• Com estes materiais  foi construído um modelo  que pretendeu recriar, à escala, uma situação hipotética existente na 
Serra da Gardunha, em que pudéssemos testar algumas situações passíveis de ocorrência potencial. 

•  As variáveis que pretendemos controlar foram: quantidade de solo, tipo de solo, topografia e inclinação presente na 
estrutura.  

• A variável independente testada foi a quantidade de água. A precipitação foi  recriada utilizando mangueiras perfuradas 
com pequenos poros, abastecidas a partir de dois sistemas de enchimento recriados com recurso a garrafas dispostas 
em funil (Figura 1).  

• A variável dependente foi a quantidade de solo erodido, o qual foi quantificado (massa de solo perdida). Para cada 
ensaio, o modelo foi reconstruído.   

 

Resultados: 
 
 

Discussão: 
 Os resultados dos ensaios realizados e patentes no Gráfico 1 apontam para que os 
valores de solo perdido se relacionem de forma diretamente proporcional (linear), com a 
precipitação ocorrida (R2=99,9%).  
 No 1º ensaio foram utilizados 3 litros de água fazendo com que fossem deslocadas 
169,6 gramas de terra. 
 No 2º ensaio utilizamos 12 litros de água sendo 547,5 gramas de terra deslocada. 
 Por fim, no 3º ensaio ocorre uma precipitação simulada de 18 litros dando origem a 
uma derrocada de 915,6 gramas de terra. 
  A ocorrência de deslizamentos deverá também estar condicionada por outros 
fatores que variam a nível local, tais como a existência ou não de vegetação, o declive do 
terreno, a área de escorrência. Porém, a existência de fenómenos extremos de 
precipitação constitui um risco real, verificando-se com alguma regularidade eventos de 
precipitação com mais de 50 mm em poucas horas (IPMA). 
 É de notar que os ensaios foram executados sobre solo nu, pelo que o potencial de 
erosão é provavelmente máximo. Assim, quando ocorre uma maior precipitação é de 
esperar que aconteça escorrência de água e erosão do solo. Em situações reais, isso 
traduzir-se-ia em deslizamentos de terra ou mesmo rochas, podendo ter efeitos negativos 
sobre linhas de água e edificações como estradas, habitações e outras. O modelo testado 
permitiu observar esse efeito, ou seja,  quanto maior a quantidade de precipitação, maior 
o volume de materiais deslocados. Em suma, quanto maior o volume de precipitação 
maior será o volume de terra deslocada. Sendo este um risco real, deverá existir correto 
ordenamento do território, para prevenir eventuais situações de catástrofe. 
  

 

Figura 1Material utilizado 

Figura 1 - Modelo utilizado. 
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Figura 2 – Aspeto obtido no modelo, durante  a 
realização de  um ensaio. Figura 4 – 1º Ensaio 

Figura 5 – 2º Ensaio Figura 6 – 3º Ensaio 
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