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Prefácio

Os sistemas montanhosos são muito numerosos no território SUDOE, ocupando uma parte muito significativa do seu território. Esta área geográfica caracteriza-se por ter uma grande dispersão de centros
urbanos, que costumam ter uma população pequena e um alto índice de envelhecimento. Desde o ponto
de vista económico, tradicionalmente, a atividade tem sido associada à pecuária extensiva e em menor
medida à agricultura, bem como à exploração de recursos endógenos como as florestas. Além disso, a
partir da década de 90 do século passado, o turismo interior começou a desenvolver-se com intensidade.
Nas áreas montanhosas são relativamente frequentes as inundações repentinas (flash floods). É um processo caracterizado por um aumento quase instantâneo da vazão circulante num trecho da corrente de
um rio, geralmente devido a chuvas muito intensas e espacialmente concentradas. As cheias repentinas
são caracterizadas por atingirem um pico de fluxo elevado em questão de poucas horas, ou mesmo com
amplitude temporal sub-horária. A curta duração do processo, o elevado caudal circulante (tanto líquido
como sólido), o conhecimento insuficiente da sua dinâmica, juntamente com as características socioeconómicas descritas no parágrafo anterior, determinam que as cheias repentinas sejam consideradas um
dos desastres naturais mais destrutivos, assim como um dos que mais vítimas provoca no território SUDOE. Nesse sentido, e para reduzir seu risco, é imprescindível descrever a génese, bem como a frequência
e magnitude das enchentes repentinas com a maior fiabilidade possível.
Em rios de montanha, essa caracterização é um verdadeiro desafio. Normalmente, neste contexto, ou
falta, ou, no melhor dos casos, escasseia informação sistemática, denotada pela curta duração das séries
temporais de capacidade e precipitação, o que dificulta que as análises sejam estatisticamente significativas. Por outro lado, também faltam informações não sistemáticas, normalmente utilizadas para complementar dados sistemáticos: informações históricas e evidências geomorfológicas (depósitos sedimentares, marcas de erosão, entre outros). Em contraste, a evidência botânica, principalmente a casca
que aparece nos troncos das árvores durante enchentes repentinas é frequente nos sistemas fluviais que
formam os rios de montanha. Como resultado, são inúmeros os artigos científicos publicados nos últimos
anos em que este tipo de evidência tem sido utilizado para obter cronologias de eventos de inundação repentina, bem como para caracterizar o perigo e o risco resultante. No entanto, este conhecimento não foi
transferido com sucesso aos responsáveis pelas decisões, nem aos técnicos encarregados de atingir os
marcos estabelecidos na Diretiva Europeia sobre Inundações e na transposição da referida Diretiva para o
ordenamento jurídico dos países que compõem o território SUDOE.

Prefácio
Consequentemente, este manual reúne todo o conhecimento científico adquirido até ao momento no uso
de evidências botânicas para a análise de perigo e risco devido a inundações repentinas. Em suma, é uma
ferramenta de grande utilidade para sistematizar a implementação deste tipo de abordagem nos planos
de gestão de risco, ajudando a tornar mais eficazes as medidas de mitigação ao reduzir a incerteza ao
longo da sua vida útil.

José María Bodoque del Pozo
Profesor Titular de Universidad
Universidad de Castilla-La Mancha

Objetivos de este manual

Este manual enquadra-se num projeto Interreg SUDOE, o projeto INUNDATIO, cujos principais objetivos
são promover a adaptação às alterações climáticas e a prevenção e a gestão de riscos. Este projeto
aborda um desafio comum: tornar o território SUDOE mais seguro e resiliente contra as inundações, que
podem ter um elevado impacto nas vidas e bens. O INUNDATIO tem o desafio de impulsionar a inovação
e a liderança na região SUDOE na gestão de inundações repentinas, combinando as competências dos
parceiros para criar produtos inovadores validados no terreno.
O INUNDATIO desenvolve-se através da definição das tipologias a ter em consideração de dados sistemáticos e dados não sistemáticos que são definidos neste manual. Estas informações são utilizadas na
caracterização de cheias repentinas em bacias de montanha, do ponto de vista da análise da frequência
das cheias, bem como do perigo e dos riscos associados. Propõe-se uma metodologia que combina estas
duas fontes de dados, especialmente em zonas montanhosas, onde a disponibilidade dos caudais observados é pouco representativa do ponto de vista estatístico e, por vezes, até inexistente. Esta circunstância
condiciona muitíssimo a fiabilidade das análises de perigo e do risco devido à elevada incerteza destas
análises.
Por tudo isto, este manual visa, por um lado, fazer uma revisão da literatura sobre a análise da perigosidade e dos riscos de inundações em bacias de montanha, com base na utilização combinada de dados
de caudais obtidos de fontes sistemáticas e não sistemáticas. Por outro lado, o manual visa descrever as
diversas fontes de dados potencialmente utilizáveis, bem como as abordagens metodológicas a aplicar
para a sua caracterização. Neste manual também se definirão as diretrizes e os protocolos a serem seguidos para que a recolha de dados sistemáticos e não sistemáticos seja feita com critérios homogéneos em
todos os locais de estudo.
Apresenta-se um método de aplicação suficientemente versátil para integrar informações não sistemáticas, tais como intervalos, dados censurados ou binomiais censurados, dependendo do grau de precisão
dos dados disponíveis. Inclui-se um protocolo com exemplos concretos e indicações relacionadas com a
análise das inundações.
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Introdução
1.1

As inundações no contexto das alterações climáticas

De acordo com o Painel Intergovernamental sobre as Alterações Climáticas (PIAC), a temperatura média
do ar aumentará, de forma geral, entre 1,6 °C e 4,3 °C (cenários climáticos RCP 2.6 e RCP 8.5, respetivamente) até ao final do século XXI, o que implicará mudanças significativas na ocorrência de fenómenos
climáticos e meteorológicos extremos. Em particular, espera-se que o aumento da temperatura tenha
impacto na distribuição e sazonalidade dos eventos de precipitação intensa, devido a uma maior capacidade de retenção de água numa atmosfera mais quente (PIAC, 2018). No norte da Europa, tanto os dados
observados em estações meteorológicas desde a época pré-industrial (Fischer e Knutti., 2016; Hansen
e Stone, 2016), bem como os resultados de modelos climáticos (Donat et al., 2016; Polade et al., 2017),
confirmam a existência de uma tendência positiva nas últimas décadas, principalmente durante o inverno.
No sul da Europa, os dados existentes mostram maior variabilidade sazonal, dificultando a identificação
de uma tendência (Blöschl et al., 2018), embora, em geral, seja esperado um aumento de eventos extremos de precipitação no final do século (PIAC, 2018, Figura 1).
Discernir até que ponto as alterações climáticas afetarão a frequência e a magnitude dos eventos extremos de inundação é da maior importância para melhorar a gestão do risco associado. O PIAC sugere
que as inundações no contexto das alterações climáticas podem afetar uma fração maior da superfície
terrestre (PIAC, 2018). Além disso, o impacto das inundações pode aumentar no futuro, devido ao aumento da ocupação das planícies aluviais devido a atividades antrópicas (Tabari et al., 2020). Por outro lado,
as alterações climáticas podem gerar alterações na sazonalidade dos eventos extremos e dos possíveis
mecanismos desencadeadores (Blöschl et al., 2017), embora a falta de registos de inundações de uma
dimensão suficientemente grande ao longo do tempo torne difícil estabelecer uma relação causal entre
inundações a nível global e as alterações climáticas (Benito et al., 2020).
Neste sentido, os registos históricos e as evidências paleohidrológicas fornecem informações valiosas
sobre eventos extremos de inundações que ocorreram no passado (Baker, 2008; Wilhelm et al., 2018).
Esta informação permite contextualizar os eventos extremos que ocorrem no presente numa escala
temporal muito mais ampla (Wilhelm et al., 2018; Benito et al., 2020; Ballesteros-Cánovas et al., 2020),
e permite redefinir a perigosidade de inundações, incluindo na análise eventos cuja magnitude pode não
estar representada nos registos observados (Baker et al., 2008). A utilização destas fontes de dados no
estudo das inundações revelou que, atualmente, a Europa regista um dos períodos de inundações mais
intensos dos últimos 500 anos (Blöschl et al., 2020). De facto, as inundações atuais afetam uma extensão
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maior do território europeu e com mais frequência em meados e no final do inverno, favorecidas por um
processo de degelo acelerado (Guan et al., 2016). Além disso, o impacto das inundações atualmente
tende a ser maior porque as bacias dos rios foram alteradas por mudanças intensas no uso do solo e na
cobertura vegetal (Benito et al., 2010).

figura 1

Variações sazonais (em %) projetadas para eventos de precipitação extrema (> percentil 95) para o período de 2071-2100, em comparação com
1971-2000, de acordo com os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 para os meses
de dezembro a fevereiro (DJF) (A e B, respetivamente) e de junho a agosto
(JJA) (C e D, respetivamente) (Fonte: PIAC, 2018).
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Introdução
O recente aumento de perdas económicas e pessoais associadas a eventos de inundação na Europa
(Paprotny et al., 2018, Figura 2) revelou a necessidade de adotar medidas para prevenir e mitigar as
perdas económicas e humanas no futuro. Neste sentido, em 2007, a União Europeia promulgou a Diretiva Inundações (Diretiva 2007/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia, de 23 de
outubro de 2007), que visa fornecer uma série de recomendações e obrigações destinadas a reduzir as
consequências futuras das inundações. Neste contexto, a análise da frequência de inundações é especialmente relevante na avaliação e gestão do risco, melhorando a gestão do território e gerando um impacto
positivo na saúde humana, no ambiente, na atividade económica e no património cultural (Ntelekos et al.,
2010; Madsen et al., 2014). A diretiva europeia de inundações especifica a necessidade de compreender
a frequência e magnitude das inundações esperadas, como base para elaborar a cartografia de zonas
inundáveis. No entanto, a estimativa dos períodos de retorno das inundações é uma tarefa complexa,
visto que as séries de dados (quando existem) são normalmente muito mais curtas do que os períodos de
retorno a serem analisados, além das possíveis incertezas associadas aos dados e aos modelos estatísticos normalmente utilizados (López e Francés, 2013). O problema é ainda maior nas bacias de montanha,
onde a existência de dados observados é irrisória, apresentando um verdadeiro desafio científico-técnico
(Bodoque et al., 2016).

figura 2

4

Número total de inundações e mortes entre 1870 e 2016, por país (A) e distribuídas cronologicamente (B) (Paprotny et al.,2018).
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1.2

Quadro legal no estudo do risco do perigo e risco de inundações

Nos últimos anos, desenvolveu-se um quadro legislativo a diferentes níveis sobre a gestão das inundações, a fim de mitigar os seus efeitos negativos. Além disso, foram propostas metodologias para avaliar
os riscos e a periculosidade dos eventos referidos. A gestão e a defesa deste tipo de fenómenos foram
organizadas por diferentes competências, visto que a gestão dos efeitos adversos das inundações afeta
todas as administrações. A administração local nos trabalhos de planeamento urbano e proteção civil; a
autónoma, em matéria de ordenamento do território, proteção civil e gestão do domínio público hidráulico nas bacias intracomunitárias e a estadual, em matéria de proteção civil, gestão de domínio público
hidráulico nas bacias intercomunitárias e a gestão do domínio público marítimo-terrestre nas inundações
causadas nas zonas de transição e naquelas devido ao aumento do nível do mar.
Como medida de reforço, a Comissão Europeia aprovou em novembro de 2007 a Diretiva 2007/60, relativa à avaliação e gestão de inundações, que foi transposta para a legislação espanhola através do
Real Decreto 903/2010 de avaliação e gestão dos riscos de inundação. A implementação desta Diretiva
representa uma oportunidade para melhorar a coordenação de todas as administrações relativamente à
redução destes danos, centrando-se essencialmente nas zonas de maior risco de inundação, designadas
por Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI). Como parte dos trabalhos para a aplicação desta Diretiva, foram elaborados e aprovados, em 2016, os primeiros Planos de Gestão dos Riscos
de Inundações (PGRI). Está previsto que estes planos sejam sujeitos regularmente a um processo de
revisão dos trabalhos a realizar ao longo de todos os ciclos de planeamento hidrológico (a cada 6 anos).
Adicionalmente, a mitigação dos riscos de inundação deve ser compatível com o bom estado ecológico
das massas de água e a conservação dos habitats naturais, surgindo novos desafios que se resumem
em novos paradigmas jurídicos, científicos, técnicos e sociais, que requerem a adoção de esquemas de
gestão integral e de planeamento territorial nas zonas inundáveis, capazes de integrar os requisitos da
Diretiva-Quadro da Água (2000/60/CE) (DQA), da Diretiva Inundações (2007/60/CE ) e a Diretiva Habitats
(92/43/CE). A recuperação da conectividade hidráulica, hidrológica, geomorfológica e ecológica entre o
rio e a planície de inundação implica uma melhoria da qualidade ambiental das massas de água, de acordo com os critérios estabelecidos na DQA e na Diretiva Habitats.
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É necessário promover a inclusão do conhecimento dos ecossistemas sob a perspetiva da Diretiva Habitats e a coordenação com os objetivos ambientais da DQA, o que contribuirá para uma gestão adequada
e a melhoria do estado dos leitos e mitigação dos impactos (Cortés Sánchez et al., 2019). Tal inclusão
aumentará a resiliência dos ecossistemas, melhorando a mitigação e adaptação aos impactos das alterações climáticas, garantindo um abastecimento adequado de água de qualidade e aumentando a consciência ambiental da Sociedade.
O Quadro 1 apresenta uma lista do quadro regulamentar existente em matéria de inundações em Espanha
e na Europa, com legislação abundante mas com trabalho pendente da respetiva aplicação. Existe trabalho por fazer para tentar reduzir as fortes pressões de ocupação que as áreas limítrofes dos leitos sofrem,
de forma a diminuir os danos resultantes das inundações causadas por cheias. É também necessário
incluir as zonas inundáveis do Sistema Nacional de Cartografia de Zonas Inundáveis (SNCZI) nos Planos
Gerais de Ordenamento Urbano (PGOU) dos municípios. Estas zonas inundáveis poderiam ser melhoradas
através da realização de estudos de inundação de pormenor.
É importante especificar claramente quais são os usos do solo permitidos nas zonas inundáveis em todo
o território nacional, e seria muito útil se estes usos fossem estabelecidos e pormenorizados numa norma
com caráter de Lei Estatal. De facto, um desafio para os próximos anos será harmonizar os diversos PGRI
das Regiões Hidrográficas, com os Planos de Ordenamento do Território (POT) das Comunidades Autónomas e com o PGOU dos Municípios e continuar a trabalhar na atualização das Áreas de Risco Potencial
Significativo de Inundação (ARPSI).
Por último, a gestão das inundações para as regiões fronteiriças deveria contemplar uma gestão transfronteiriça de modo a realizar a coordenação das regiões hidrográficas partilhadas com outros Estados-Membros com a França e Portugal, para a preparação de cartas de zonas inundáveis, troca de informações sobre a Diretiva Inundações, etc.
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Quadro 1

Referências às inundações na legislação europeia e espanhola:

Legislação em matéria de
inundação

Definição/Artigos

Âmbito

A destacar

Diretiva 2000/60/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de
outubro de 2000, que estabelece
um quadro de ação comunitária no
domínio da política da água

Artigos 1.º, alínea e); Artigo 4.º, Europeu
n.º 3., alínea a), subalínea iv);
Artigo 4.º, n.º 6; Artigo 11.º,
n.º 3, alínea l); Artigo 11.º,
n.º 5; Anexo II, ponto 2.4.)

Artigo 4.º, onde se indica que a deterioração temporária do estado das massas
de água não será considerada uma violação dos requisitos da presente diretiva
se resultar de circunstâncias imprevistas
ou excecionais, de causas naturais ou
de força maior que sejam excecionais ou
não pudessem razoavelmente ter sido
previstas, particularmente inundações
extremas

Diretiva 2007/60/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho de 23 de
outubro de 2007 relativa à avaliação
e gestão dos riscos de inundações

Toda a Diretiva

Europeu

Devem renovar-se em cada ciclo de
planeamento hidrológico: Cartas de
zonas inundáveis e cartas de riscos de
inundações

Real Decreto Legislativo 1/2001, de
20 de julho, pelo qual é aprovado o
Texto Consolidado da Lei das Águas

Artigo 11.º: «As zonas inundáveis.»

Espanhol

O Governo, por Decreto Real, poderá estabelecer as limitações ao uso de zonas
inundáveis que considere necessárias
para garantir a segurança de pessoas e
bens

Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, que aprova o Regulamento
do Domínio Público Hidráulico, que
desenvolve os Títulos Preliminar, I,
IV, V, VI e VII da Lei 29/1985, de 2 de
agosto, de Águas

Artigo 14.º: «1. Os terrenos que Espanhol
podem ser inundados durante
as enchentes não habituais
de lagos, lagoas, represas,
rios ou ribeiros manterão a
qualificação legal e o direito de
propriedade que possuíam.»

Preparação de zonas preferenciais
de fluxo e vias de drenagem intensa,
preparação do SNCZI, criação de uma
Comissão Técnica de Segurança de
Barragens

Real Decreto 927/1988, de 29 de
julho, que aprova o Regulamento da
Administração Pública das Águas
e do Planeamento Hidrológico, em
desenvolvimento nos Títulos II e III
da Lei das Águas

Artigo 59.º, n.º 3: «Situações
hidrológicas extremas.»

A Comissão Permanente será um órgão
de informação e aconselhamento das
autoridades competentes em matéria de
proteção civil em emergências devido a
inundações

Espanhol
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Legislação em matéria de
inundação

Definição/Artigos

Âmbito

A destacar

Lei 10/2001, de 5 de julho, do Plano
Hidrológico Nacional

Artigo 28.º, nº 2 e nº 3:
Espanhol
«Proteção do domínio público
hidráulico e atuações em zonas
inundáveis.»

Corrigir as situações que afetem a
proteção do domínio público hidráulico,
incluindo a eliminação de construções e
instalações que fossem necessárias

Real Decreto 115/2010, de 22 de
outubro, que aprova o Regulamento
de Prevenção contra Inundações

Toda a Diretiva: seis capítulos
divididos em 18 artigos e um
anexo

Portugal

O decreto introduz a Diretiva 2007/CE no
sistema jurídico português e prevê um
plano de gestão do risco.

Lei de Compromisso Nacional com o
Ambiente (LENE) ou Grenelle II

Em particular, o Artigo 221.º
esta lei deu origem à criação
do Capítulo VI do Código Ambiental, intitulado
«Evolução e gestão de riscos»,
e que contém os artigos L.
566.º, n.º 1, a L. 566.º, n.º 13

França

Aplicação incompleta da Diretiva
2007/60/CE

Transposição por via regulamentar,
através do decreto nº 2011-227 de
2 de março
2011

Todo o regulamento

França

Transposição completa da Diretiva
2007/60/CE para o direito francês

Planos hidrológicos

Os temas importantes incluídos nos planos relacionados
com a gestão de inundações,
alterações hidromorfológicas,
caudais ecológicos, alterações
climáticas, etc

Nível da bacia, Espanha

O plano de 2016-2021 está em vigor e o
plano seguinte de 2021-2027 está a ser
elaborado
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1.3

Desafios metodológicos no estudo da perigosidade de
inundações

A análise e a gestão do risco de inundações estão claramente condicionadas pela disponibilidade dos
dados hidrometeorológicos existentes, bem como pelos dados socioeconómicos necessários para compreender a exposição e a vulnerabilidade (Figura 3). Em relação ao estudo da perigosidade, a estimativa
dos períodos de retorno das inundações é fundamental, e frequentemente obtém-se através da análise
de frequências de descargas máximas aplicando modelos estatísticos de valores extremos (Rossi et al.,
1984; Frances, 1994). Portanto, o comprimento e a representatividade das séries cronológicas de caudais
têm um impacto direto na fiabilidade da análise.
Por outro lado, as inundações que têm um maior impacto na sociedade estão associadas a eventos extremos. No entanto, a probabilidade de ocorrência destes eventos pode ultrapassar as possibilidades previstas. Na verdade, a caracterização de eventos extremos estatisticamente extrapolados a partir de grandes
populações de eventos comuns, como se realiza convencionalmente, relega estes eventos extremos a
casos «atípicos», que podem degenerar numa subavaliação do risco associado à inundação (Wilhelm et
al., 2018). Além disso, esta aproximação favorece que as incertezas associadas à ocorrência de eventos
extremos sejam expressas de forma aleatória, com base em suposições sobre a aleatoriedade, ignorando
assim a incerteza epistémica associada à falta de conhecimento sobre os extremos (Baker 2008; Wilhelm
et al., 2018).
Uma alternativa amplamente utilizada é a caracterização da frequência e a magnitude das inundações
através de modelos hidrológicos, cujos algoritmos matemáticos transformam a chuva que cai numa
bacia em caudais circulantes (Knebl et al., 2005). Os modelos hidrológicos são, portanto, representações
simplificadas da realidade e, por conseguinte, estão sujeitos a diferentes incertezas (Kundzewicz et al.,
2017). A principal fonte de incerteza dos modelos hidrológicos provém da falta de representatividade espaçotemporal dos dados meteorológicos da bacia. Isto implicou uma grande discrepância nas projeções
futuras de inundações na Europa (Alfieri et al. 2015; Rojas et al. 2012, Hirabayashi et al. 2008), gerando
uma grande desconfiança entre os diferentes atores políticos e gestores do território (Kundzewicz et al.,
2017).
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figura 3

De acuerdo con el IPCC (2018), la definición del riesgo incluye los componentes de la peligrosidad, la exposición y la vulnerabilidad, donde la información de partida es fundamental. (Figura extraída de Allen et al., 2018).

Por um lado, os dados meteorológicos estão sujeitos às mesmas limitações que os caudais, aquando da
caracterização dos eventos extremos, associados à curta duração das séries cronológicas existentes e
à fiabilidade das projeções climáticas que varia em função do contexto geográfico e dos algoritmos de
downscaling utilizados. Além disso, a precisão dos modelos hidrológicos pode ser seriamente afetada
pela escala de análise e pelos algoritmos utilizados na simulação (Dankers et al., 2014). Por outro lado, os
modelos hidrológicos precisam ser calibrados e validados e, portanto, só podem ser fiáveis para eventos
semelhantes aos registados durante o período histórico de controlo. Inclusive, assumindo que os resultados dos modelos hidrológicos estejam de acordo com o registo histórico, é pouco provável que os parâmetros do modelo calibrado possam permanecer constantes no futuro (Merz et al. 2011). Por último, a
grande casuística de tipos e fatores desencadeadores de eventos de inundação que podem ocorrer numa
bacia pode condicionar os resultados determinísticos dos modelos hidrológicos.
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A incapacidade de caracterizar de forma fiável a perigosidade e o risco de inundações é, portanto, subjacente à falta de registos amplos, tanto de dados de inundação como de dados meteorológicos. Este problema é maior, precisamente, nas bacias das zonas montanhosas da região SUDOE do presente projeto,
onde a densidade das estações hidrométricas é significativamente inferior à de outras regiões da Europa
(Figura 4).

figura 4

1.4

Localização das estações hidrométricas, de acordo com a base de dados
publicada em Blöschl et al., (2018). Um total de 3 738 estações apresentaram dados com mais de 30 anos, enquanto um total de 2 835 possuíam
mais de 40 anos de registo. A maioria está localizada no centro da Europa.

As inundações repentinas em zonas montanhosas

Os processos hidrológicos em zonas montanhosas, e em particular no que diz respeito aos eventos
extremos, têm determinadas características que devem ser destacadas (ver caixa de texto 1 ). As bacias
de montanha geralmente têm uma superfície < 1 000 km2 (Borga et al., 2008) e apresentam uma percentagem significativa de superfície com grandes declives, o que favorece uma elevada conectividade entre a
bacia de receção de chuva e o canal de descarga. Além disso, o caráter torrencial da precipitação orográProyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
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fica faz com que as taxas de chuva sejam intensas e ocorram num curto período de tempo, geralmente
horas. As bacias de montanha respondem rapidamente a estes eventos de precipitação, ativando processos torrenciais (Mintegui e Robredo, 2008). Os importantes volumes de água mobilizados num curto
período de tempo favorecem a adição de uma grande carga de sedimentos no leito e, em muitos casos, de
detritos lenhosos provenientes da vegetação que cresce nas margens do leito. A percentagem de carga
sólida/líquida dependerá da reologia dos sedimentos e do potencial do fluxo, que, por sua vez, depende
do declive do leito e do caudal (Lane, 1955). A carga sólida produz efeitos hidráulicos no fluxo, que aumentam a perigosidade da inundação. Por exemplo, um aumento da carga sólida ou de resíduos vegetais
aumentará a densidade e a viscosidade da corrente e, portanto, aumentará o lençol de água ao diminuir a
velocidade. Além disso, esta carga sólida aumentará a pressão e dificultará o fluxo nas infraestruturas do
leito do rio, tais como pontes, canalizações, açudes, etc.

figura 5

Esquema que ilustra como os diferentes tipos de movimentos e fluxos podem evoluir numa bacia de montanha. A percentagem aproximada de água e
sedimentos em cada parte do canal é apresentada na parte inferior (Bodoque
et al., 2011).

Nas bacias de montanha, as propriedades físicas adicionais da bacia (por exemplo, a fração da área
impermeável, os usos e tipos de solo) e o seu estado, que pode variar no tempo (por exemplo, humidade
do solo), ajudarão a modular o potencial de inundação repentina de chuvas fortes (Hapuarachchi et al.,
2011). Especialmente nas bacias pequenas, as alterações da cobertura vegetal e do uso do solo terão um
efeito importante na ocorrência de eventos torrenciais (Merz e Blöschl, 2003). Além disso, as condições
anteriores de saturação do solo são afetadas relativamente à precipitação nos 30 dias que antecedem o
evento, o que gera um impacto significativo dos coeficientes de escoamento do evento (Marchi et al.,
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2010). Em particular, os eventos de chuva sobre neve, que são cada vez mais comuns com as alterações
climáticas (Morán-Tejeda et al., 2019), e que favorecem muitíssimo a ocorrência de eventos torrenciais.
Em geral, as inundações em zonas montanhosas têm uma resposta hidrológica rápida, caracterizada por
hidrogramas de «pico» (ou seja, tempo de atraso curto), que dificultam o aviso antecipado para mitigar os
danos das inundações (Borga et al., 2008). Marchi et al. (2010) constataram que a formação e a propagação do escoamento em zonas montanhosas têm uma resposta muito curta, geralmente < 6h, com
velocidades de propagação média de 3 m/s para bacias com menos de 350 km2.
A orografia abrupta da região SUDOE faz com que este tipo de inundações seja o mais comum, favorecido também pelo caráter torrencial do clima mediterrânico. De facto, as inundações torrenciais no arco
mediterrânico costumam estar associadas a uma maior potência máxima da corrente unitária do que as
inundações torrenciais na região central e meridional da Europa (Marchi et al., 2016, Figura 6). Isto faz
com que a perigosidade associada seja maior nesta região (Paprotny et al., 2018), e que se registem alterações geomorfológicas importantes, tais como estratificação do leito, erosão da zona lateral e superficial, deslizamentos, escavação, formação de cones de dejeção, etc.
As bacias das montanhas costumam ter um elevado valor paisagístico e utilizam-se para fins recreativos
(Seger, 2009). O aumento dos elementos expostos e de infraestruturas, conjugado com a resposta hidrológica característica destas bacias, faz com que as bacias de montanha possam representar um elevado
risco para a população, tal como demonstrado pelo desastre de Biescas, em 1997, em Espanha (Benito
et al., 1998). Atualmente, a previsão espaçotemporal destes eventos torrenciais representa um desafio
técnico-científico relevante (Borga et al., 2008; Gaume et al., 2010; Bodoque et al., 2015), fundamentalmente porque nestas zonas montanhosas os dados são insuficientes e os processos demasiado complexos para serem modelados ou extrapolados com dados externos. Além disso, quando estão disponíveis
dados de caudal, os valores máximos anuais geralmente são pouco fiáveis e as estações hidrométricas de
correntes convencionais são frequentemente afetadas ou destruídas por inundações extremas (Benito et
al., 2004).
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figura 6
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Comparação da descarga unitária por área de bacia entre diferentes regiões climáticas, onde se observa que a região mediterrânica apresenta os
valores mais extremos (Zoccatelli et al., 2016).
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1. Tipologia de fluxos em bacias de montanha
Os processos hidrológicos em leitos torrenciais caracterizam-se pela sua capacidade
de gerar e transportar sedimentos a jusante. Em geral, distinguem-se duas tipologias
de fluxos.
Fluxos bifásicos: denominam-se fluxos bifásicos aquelas correntes onde a massa
líquida pode aproximar-se de um fluxo newtoniano com uma concentração de sedimentos não superior a 15 %. Geralmente, os sedimentos são transportados em
suspensão (suspended load) e como transporte de fundo (bed load). Os sedimentos
transportados em suspensão são oriundos da lavagem e erosão da bacia hidrográfica,
enquanto o material transportado pelo fundo é oriundo da abrasão do próprio canal.
Nos fluxos bifásicos, a estabilidade dos sedimentos é definida pelas forças de arrastamento e de sustentação e pelo peso. Geralmente, a densidade do fluxo é de cerca de
1 000 Kg/m3; por sua vez, a viscosidade situa-se entre 0,01 e 0,001 Pas. Geralmente, a
estrutura sedimentar caracteriza-se por uma classificação moderada a boa do tamanho dos sedimentos.
Fluxos monofásicos: caracterizam-se por a concentração de corrente ser tal que o
fluxo se comporta como um transporte em massa, no qual os caudais líquido e sólido
não podem ser tratados de forma independente. Nos fluxos monofásicos, a estabilidade e o transporte de sedimentos são definidos pelas forças de arrastamento, forças de
sustentação, pelo peso e por forças de colisão entre partículas (é o caso das correntes
de arrastamentos inerciais, debris flows) e/ou forças eletromecânicas de coesão (no
caso das correntes de lama ou lodo, mud-flows). A densidade do fluxo é geralmente
entre 1 300 e 1 700 Kg/m3 ; a viscosidade é superior a 2 Pas e os depósitos não apresentam uma classificação de tamanho dos sedimentos.

figura 7

Diferenças entre um debris flow (fluxo monofásico, A, fotografia: Pierre Zufferey via Youtube) e uma inundação repentina (fluxo bifásico, B, fotografia:
Juan A. Ballesteros).
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1.5

Objetivo e âmbito deste guia metodológico

O principal objetivo deste manual é dar a conhecer de forma rigorosa as metodologias e fontes de dados
para a análise da perigosidade de cheias torrenciais em bacias de montanha. Este documento concentra-se em particular na descrição da utilização de fontes de dados não convencionais para compensar a
falta de registos que existe nestas regiões. O objetivo final é, portanto, dotar a comunidade técnico-científica de ferramentas que melhorem a estimativa da perigosidade e do risco no futuro, cumprindo os requisitos estabelecidos na regulamentação europeia e um dever moral para com a sociedade.
Para o efeito, este documento divide-se em duas partes bem distintas. A primeira parte é constituída por
cinco capítulos com uma descrição detalhada das metodologias utilizadas para a identificação, interpretação e análise das evidências de inundações não sistemáticas, bem como uma descrição das metodologias utilizadas para o seu tratamento estatístico e utilização para a delimitação da perigosidade.
A segunda parte deste documento descreve um protocolo aplicável a bacias de montanha, baseado em
experiências anteriores. Sem querer estabelecer normas fixas, apresentam-se formas flexíveis de aplicar
evidências de origem botânica e geomorfológica na análise da perigosidade de cheias repentinas nas
bacias de montanha.
Os destinatários deste documento são todos os profissionais, tanto da administração pública como do
setor empresarial e científico que tenham, entre as suas obrigações, de mitigar o risco associado às inundações. Dada a relevância, em particular, aquando da aplicação de medidas de mitigação do risco, este
guia facilitará uma melhor compreensão dos eventos extremos nas zonas montanhosas com base em
evidências empíricas e, por conseguinte, ajudará a reduzir o impacto das incertezas epistémicas.
Este trabalho é financiado pelo projeto 011710157 INTERREG SUDOE V-B SUDOESTE DA EUROPA FEDER
80 %,
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2. FONTE DE DADOS PARA A ANÁLISE DE INUNDAÇÕES EM BACIAS DE MONTANHA

2.1

Dados sistemáticos

O registo sistemático de inundações é constituído pelos dados observados e medidos diretamente no
leito do rio (ou seja, caudais instantâneos), ou na bacia (ou seja, precipitação, humidade, temperatura).
Como já foi referido, o principal problema no estudo das inundações em zonas montanhosas é a falta de
dados e, quando estes existem, a sua falta de representatividade. Em geral, o número de estações hidrométricas em bacias de montanha na Europa é baixo, e em particular na região SUDOE (~8 % das estações
existentes, Figura 4). A Figura 8 mostra que apenas 11 % das estações estão localizadas acima de 1 000
metros acima do nível do mar. Esta percentagem é drasticamente reduzida (< 3,6 %) em altitudes superiores a 1 600 metros acima do nível do mar. Além disso, a extensão das séries limita-se às últimas décadas,
o que torna difícil a caracterização de eventos extremos (Blöschl et al., 2018).

figura 8

Distribuição das estações hidrométricas de acordo com sua altura topográfica. A figura mostra que uma percentagem muito elevada de estações
hidrométricas está localizada em áreas de baixa altitude (88,7 %).

Quando disponíveis, os dados sistemáticos são relevantes para calibrar modelos hidrológicos e hidráulicos com eventos observados e permitem realizar uma análise estatística preliminar de caudais. O problema da utilização de dados exclusivamente sistemáticos reside na extrapolação estatística dos caudais
com base nos dados existentes. A possibilidade de definir a probabilidade de ocorrência de eventos
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extremos não observados com observações limitadas pode resultar numa subavaliação do risco associado, conforme referido anteriormente. O tratamento estatístico de longas séries de caudais com base
em dados não sistemáticos reduz esta possibilidade. O tratamento estatístico baseia-se em métodos e
funções, conforme se analisa no Capítulo 5 deste documento.
Os dados meteorológicos medidos sistematicamente podem, por sua vez, utilizar-se para aplicar modelos
hidrológicos, cujo objetivo é a transformação de variáveis meteorológicas em escoamento superficial.
A priori, a existência de dados meteorológicos é maior do que a de séries de medições, pois possui uma
cobertura espacial e cronológica maior. A aplicação de modelos hidrometeorológicos é relativamente
comum na análise de inundações em zonas montanhosas. Contudo, esta abordagem tem limitações
relacionadas com a falta de dados e as incertezas associadas à simplificação dos processos hidrológicos
de montanha através de algoritmos determinísticos (Morán-Tejeda et al., 2015). No entanto, nos últimos
anos, foram feitos esforços técnicos significativos para desenvolver modelos hidrológicos fiáveis ad hoc
em zonas montanhosas, alimentados por dados de radar de precipitação (Borga et al., 2000; Creutin e
Borga, 2003 ). Estas aproximações encontram a sua maior aplicabilidade na previsão cronológica dos
eventos imediatos, mas não resolvem a previsão espacial e, portanto, limitam-se a realizar um zonamento
do perigo de inundações.

2.2

Dados históricos

Os dados históricos de inundação referem-se a um conjunto de registos documentais (manuscritos, hemerotecas, arquivos eclesiásticos, arquivos administrativos, cartas de índole diversa), orais (testemunhos
de pessoas), audiovisuais (fotografias, cartografia histórica, vídeos) e marcas epigráficas (sinais de altura
do nível do lençol de água atingido) associadas a eventos de inundação ocorridos no passado que, de
modo geral, geraram algum impacto nas sociedades do passado (Figura 9). Os registos históricos respondem a uma necessidade administrativa de documentar todos os eventos ocorridos no passado, mas
também à motivação individual das pessoas que sofreram tais eventos. Embora existam exemplos de
documentos históricos de inundação que abrangem o último milénio, em geral esta fonte de dados é mais
abundante desde a época do Iluminismo (século XVIII).
O registo histórico fornece tanto informações quantitativas como qualitativas sobre eventos de inundação
que não são registados sistematicamente. O registo histórico tem uma alta resolução espaçotemporal,
pois pode conter informações sobre as características físicas do evento e o seu fator desencadeador, mas
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também sobre os impactos associados. Esta abordagem baseia-se em investigações hermenêuticas que
devem estar, portanto, sujeitas à identificação e análise crítica das fontes de informação e das circunstâncias históricas do momento. De modo geral, as informações históricas podem classificar-se como: (i)
testemunhas presenciais ou crónicas contemporâneas com uma cronologia fiável; (ii) testemunhas oculares ou fontes contemporâneas, mas com alguma incerteza cronológica, ou nem testemunhas oculares
nem contemporâneas, mas com uma cronologia fiável e/ou que transmita com precisão informações de
trabalhos anteriores; (iii) testemunhas oculares ou contemporâneas, mas com evidência de erros ou invenções, ou nem testemunhas oculares nem contemporâneas e com uma cronologia pouco fiável; e onde
(iv) não são testemunhas presenciais nem contemporâneas e com evidências de erros ou invenção. As
fontes não contemporâneas são geralmente menos fiáveis, e só devem incluir-se no estudo para apoiar a
fiabilidade das fontes contemporâneas ou se fornecerem informações adicionais.
O registo histórico fornece informações que podem utilizar-se para reconstruir o nível, a extensão, a descarga da água ou para codificar-se em índices semiquantitativos. Além disso, pode fornecer informações
qualitativas sobre os fatores desencadeadores e os impactos dos eventos nas sociedades passadas. De
modo geral, as informações históricas são escassas nas bacias de montanha, uma vez que os centros populacionais importantes e, por conseguinte, a documentação estavam localizados longe destas ou eram
inacessíveis. No entanto, existem exemplos da sua utilização, em particular na região SUDOE (Barriendos
et al., 2003; Benito et al., 2015).

figura 9

Representações gráficas relacionadas com uma inundação ocorrida em 11
de setembro de 1891 no centro da Península Ibérica (rio Armardillo, Toledo). Extraído da obra de Francisco J. Rodríguez Carricondo. Nicolás Caldevilla - (1891-12-08). “A catástrofe de Consuegra”. La Ilustración Española y
Americana XXXV (35): 169. ISSN 1889-8394.
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2.3

Registo não sistemático de inundações em bacias de montanha

A paleohidrologia engloba uma série de métodos centrados no estudo da ocorrência, distribuição e
magnitude de inundações não registadas sistematicamente através de diferentes tipos de evidências. O
registo destas inundações provém das fontes de dados não sistemáticas e é constituído por evidências
geológicas, sedimentares e botânicas. Este registo informa sobre eventos de inundações não registados
que ocorreram no passado ou contemporâneos, e permite reconstruir a sua magnitude com base na capacidade de fluxo ou na utilização de evidências da altura do lençol de água (ver caixa de texto 2 ).
2. Métodos paleo hidrológicos
Métodos baseados na capacidade de fluxo: este método consiste em relacionar as características dos sedimentos e dos depósitos com as condições hidráulicas de inundações anteriores
e, em particular, entre o tamanho e a forma do sedimento com a capacidade de transporte
e a velocidade da corrente. As incertezas deste método podem resultar do facto de que não
existe uma relação unívoca entre a potência hidráulica e a medição de clastos, principalmente
devido a parâmetros como a rugosidade, a densidade do fluxo ou a blindagem. A análise de
sedimentos pode realizar-se em colunas e perfis sedimentológicos obtidos ad hoc nas planícies de inundação (Benito et al., 2003) e até em lagos (Wilhelm et al., 2018), mas também em
elementos geomorfológicos, tais como paleocanais ou zonas de avulsão. Em muitos casos,
esta análise fornece informações sobre as condições médias do sistema hidráulico durante a
inundação, o que é especialmente útil para relacioná-las com as condições climáticas (Leigh e
Feeney, 1995).
Métodos baseados em marcas de paleoestado: esta técnica baseia-se na transformação das
diversas evidências de alturas ou marcas de paleoestado de inundação em caudais circulantes através de modelos hidráulicos ou equações empíricas (ver secção 3). Existem diferentes
tipos de evidências ou marcas de paleoestado, embora as mais utilizadas sejam os chamados
«depósitos de inundação de baixa energia», ou slackwater flood deposit (SWD, Benito, 2002), e
as descascas em árvores (Ballesteros-Cánovas et al., 2011) . As marcas epigráficas do registo histórico são tratadas da mesma forma para se obter a magnitude das inundações. Esta
abordagem permite reconstruir a magnitude de eventos extremos e, portanto, ampliar a série
de dados para realizar uma análise de frequência das inundações.

2.3.1 Evidências geomorfológicas
A análise geomorfológica baseia-se no reconhecimento e na análise de elementos geomorfológicos
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associados a eventos torrenciais. As evidências geomorfológicas são consideradas uma fonte de informação essencial para a realização de análises da perigosidade de inundações ( EXCIMAP, 2007 ), especialmente em bacias da região mediterrânica (EXCIMAP, 2007, pág. 36), visto que constituem evidências
empíricas reais da ocorrência de eventos passados. A análise geomorfológica é a base para a realização
de um zonamento com base em elementos fisicamente reconhecíveis e fornece informações sobre as
características gerais e particulares dos processos torrenciais (Baker, 1994; Benito e Hudson, 2010).
As bacias hidrográficas constituem a principal unidade geomorfológica. A suscetibilidade a processos
torrenciais depende em grande medida da forma, do tamanho e das características das bacias torrenciais.
De modo geral, as bacias de forma circular, com uma orografia e uma rede de drenagem densa, tenderão
a evacuar o escoamento associado a uma determinada chuva mais rapidamente do que no caso de uma
bacia que seja alongada e com uma rede de drenagem mais simples. Por sua vez, os usos e tipos de solo
condicionam a transformação da chuva em escoamento. As bacias hidrográficas caracterizadas por
materiais graníticos impermeáveis gerarão um maior escoamento do que as bacias geradas em materiais sedimentares ou calcários, onde pode haver sistemas cársicos e o fluxo subterrâneo pode ser maior.
Além disso, a orientação da bacia, em relação à direção das frentes convectivas, pode ser relevante para a
geração de hidrogramas em forma de pico.

figura 10

A) A forma da bacia hidrográfica e a densidade de drenagem condicionam a forma do
hidrograma. As bacias circulares altamente drenadas tendem a gerar hidrogramas em
forma de pico, com caudais mais altos; por sua vez, as bacias alongadas e menos drenadas tendem a gerar caudais menos aplanados. Da mesma forma, a direção da chuva que
gera o evento condicionará os tempos de chegada do escoamento, sendo mais curtos
quando a direção da chuva for em direção à saída da bacia. B) Por sua vez, a forma dos
canais fornece informação sobre a tipologia dos sedimentos, bem como a estabilidade
das formas fluviais associadas (Mongomery e Buffington, 1997).
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A tipologia e as formas do canal também condicionam a magnitude dos eventos torrenciais (Figura 10).
Por exemplo, em rios escavados em rochas, a geometria do leito e a dinâmica torrencial são fundamentalmente controladas pela natureza do substrato rochoso, sendo geralmente mais estáveis em processos
erosivos devido ao facto de que a contribuição de sedimentos costuma ser menor do que a capacidade
de transporte. Por outro lado, em leitos aluviais, a geometria e a dinâmica torrencial são em grande parte
condicionadas pela carga de sedimentos. De facto, neste tipo de leito, a contribuição de sedimentos é
maior do que a capacidade de transporte. A natureza, o tamanho dos sedimentos e o declive do leito
favorecerão o aparecimento de processos erosivos ou de sedimentação para um determinado caudal, de
acordo com a relação de Lane (Lane, 1955). Esta relação estabelece que a ocorrência de processos de sedimentação/erosão está relacionada com a carga sólida (Qs) e líquida (Qw) durante um evento torrencial,
o tamanho das partículas (ds) e o declive do leito (So):
Qs ds ∝∝ Qw So
Em relação aos leitos aluviais, as características morfológicas do canal fornecem informações sobre a
sua estabilidade ou a sua capacidade de transporte. Um padrão caracterizado por um canal reto está
associado a um transporte de carga sólida por suspensão, e tenderá a ter uma maior estabilidade do que
um canal sinuoso ou entrançado (braided), onde a carga sólida é geralmente transportada por arrastamento ou rolamento (Figura 10). Neste último caso, a menor estabilidade do leito pode facilitar processos
geomorfológicos associados a uma maior perigosidade, tais como avulsões e mobilização das barras
relacionadas com processos erosivos e de agravamento. A identificação destes elementos no terreno e a
sua relação com as características da bacia e do canal podem fornecer informações para a realização de
um zonamento da perigosidade por inundações torrenciais (EXICAMP, 2007; Sánchez-Martínez e Lastra-Fernández, 2011).
O estudo quantitativo dos elementos geomorfológicos pode fornecer, por outro lado, informações relevantes para a calibração de modelos hidráulicos e, por conseguinte, para estimar uma magnitude mínima dos
eventos. É o caso, por exemplo, das linhas de erosão ao longo do leito do rio (Bodoque et al., 2011) ou da
localização espacial nos diferentes terraços fluviais de elementos sedimentares de baixa energia (Benito
et al., 2004). Eventualmente, estas formas erosivas e sedimentares podem ser datadas utilizando técnicas
radiométricas (14C, 137 Cs, TL, OSL), técnicas dendrocronológicas ou liquenométricas (ver as secções
seguintes). Finalmente, pode utilizar-se o tamanho dos depósitos para estabelecer uma energia mínima
do leito, e assim informar sobre as características quantitativas do fluxo torrencial.
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2.3.2

Evidências sedimentares

A utilização de evidências sedimentares requer uma compreensão prévia dos processos de erosão que
atuam na bacia, sendo altamente sensíveis às mudanças no uso do solo e à evolução dos canais e planícies aluviais (Benito et al., 2010; Knox, 2000). Distinguem-se dois grandes grupos:
Sedimentos lacustres. Os lagos de montanha constituem um sumidouro natural para os
sedimentos transportados pelo escoamento superficial durante eventos de chuvas fortes e, portanto, de
inundações nas zonas onde há uma ligação direta com um rio ou torrente. A distribuição e a deposição
destes sedimentos constituem um registo contínuo de inundações passadas. Este registo sedimentar
depende do tipo de fluxo e, portanto, das características da inundação. Todavia, a característica mais
comum destes depósitos é o enriquecimento em material detrítico da erosão do solo, ou seja, compostos
orgânicos, gerando fortes contrastes de cor, textura e composição química (Corella et al., 2017). Em geral,
quanto maior for o tamanho do grão do sedimento, maior é o caudal e a energia associados ao evento. A
magnitude da inundação pode ser reconstruída indiretamente através do tamanho do grão e do volume
dos sedimentos (espessura dos depósitos) (Corella et al., 2017). Embora a reconstrução da ocorrência de
inundações seja direta, é fundamental a identificação de camadas associadas a inundações com precisão
milimétrica, bem como distinguir outros depósitos associados a eventos como deslizamentos de terra.
Além disso, a precisão da cronologia dependerá da fiabilidade dos métodos de datação, principalmente a
datação por radiocarbono (14C) de material orgânico arrastado num depósito fluvial ou a luminescência
estimulada oticamente (OSL). De modo geral, esta abordagem é valiosa para reconstruir a ocorrência de
eventos e, assim, determinar as condicionantes climáticas.
Depósitos e sedimentos aluviais. Os depósitos de inundações estão associados tanto a
descargas máximas como a fases de fluxo decrescente entre inundações. Os primeiros caracterizam-se
por material espesso, ao passo que os últimos são constituídos por material fino. Estes tipos de depósitos
de inundação de baixa energia denominam-se slackwater deposits e, geralmente, encontram-se em zonas
de fluxo ineficaz, como as margens interiores do rio (point-bars) ou abrigos rochosos, foz dos rios ou a
montante de confluências. A baixa energia associada a estes depósitos permite que possam permanecer
no tempo e, assim, constituir um arquivo natural das inundações passadas. De modo geral, a estimativa
da magnitude destes depósitos pode realizar-se a partir de: (i) a acumulação de depósitos, bem como enchimentos de rio e textura que podem estar relacionados com a descarga máxima de inundação, através
de estatísticas e/ou modelagem hidráulica (Foulds e Macklin, 2016; Toonen et al., 2015); e (ii) a elevação
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do reservatório de água serve como uma marca que permite estimar uma magnitude de inundação mínima utilizando de forma indireta a modelagem hidráulica (Benito et al., 2004).

figura 11

Depósito de inundações -slackwater deposits (fotografia: Juan A. Balleste-

2.3.3 Evidências botânicas
A utilização de evidências botânicas para compreender a frequência e magnitude das inundações remonta aos anos 60 (1960), quando o engenheiro do USGS, Robert Sigafoos, as descreveu para a análise de
frequência nas margens do rio Potomac (Sigafoos, 1964; Ballesteros-Cánovas et al., 2015). Esta abordagem baseia-se na premissa de que o efeito da interação entre as inundações e a vegetação fica registado
nos anéis de crescimento das árvores que crescem ao longo do leito do rio. De modo geral, quando ocorre
um evento torrencial de certa magnitude, a energia do fluxo e a carga sólida costumam produzir danos
físicos diferentes na vegetação existente, bem como modificações edáficas que condicionam a capacidade de crescimento da árvore. A interpretação e a identificação no registo dos anéis de crescimento das
árvores de alterações associadas a eventos torrenciais permitem datar eventos com uma precisão anual.
Além disso, algumas das evidências botânicas definem a altura alcançada pelo lençol de água e, portanto,
podem utilizar-se para determinar a magnitude do evento. Esta abordagem tem uma grande represen-
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tatividade espaçotemporal e é considerada uma das mais adequadas para estudar eventos torrenciais
(Bodoque et al., 2015; 2020), favorecida pela ubiquidade da vegetação em zonas montanhosas e pela
precisão anual dos anéis de crescimento (Ballesteros-Cánovas et al., 2015; Wilhelm et al., 2018).
Embora exista uma classificação com mais de 30 evidências botânicas de acordo com a escala de análise
(de comunidades vegetais a indivíduos) (Diez-Herrero et al., 2007, 2013), na realidade as evidências botânicas mais utilizadas restringem-se a: (i) descascas em árvores associadas ao impacto da carga sólida
e em suspensão durante eventos torrenciais; (ii) árvores inclinadas associadas à pressão unidirecional da
corrente; (iii) árvores parcialmente enterradas pelos depósitos transportados; (iv) raízes expostas associadas à desestabilização da margem do rio; e (v) árvores afetadas por uma situação anóxica, ao crescer
em zonas endorreicas. Além disso, na escala da comunidade vegetal, a distribuição da idade, bem como
das espécies de vegetais, fornece informações sobre a dinâmica torrencial e de capacidade. De modo
geral, a análise dos anéis de crescimento realiza-se em núcleos extraídos com uma verruma de Pressler,
embora em árvores mortas ou raízes, também se costume extrair secções ou cunhas de madeira. A caixa
de texto 3 descreve as características da amostragem, bem como a metodologia geral. A seguir, descrevem-se os principais indicadores de eventos torrenciais que podem ser reconhecidos em qualquer torrente ou rio da região SUDOE.
Distribuição de espécies e idades:: os processos de colonização e/ou recolonização vegetal do fundo
do vale em rochas e depósitos associados a inundações passadas podem utilizar-se como um proxy para
delimitar a extensão de eventos passados, mas também para calcular a idade mínima dos depósitos. A
datação de eventos com base na idade mínima pode estar sujeita a incertezas associadas à velocidade de
colonização vegetal. Estas informações podem contribuir para melhorar as cartas de zonas inundáveis,
para calibrar modelos de base hidráulica (a extensão), bem como fornecer informações adicionais para
apoiar outro tipo de evidências.
Árvores descascadas: a datação de eventos torrenciais e a estimativa da sua magnitude podem ser
inferidas a partir de feridas e cicatrizes que habitualmente podem observar-se na vegetação que cresce
nas zonas ribeirinhas. A retirada parcial da casca e dos tecidos do câmbio pelo impacto da carga sólida
produz feridas visíveis nas partes da árvore mais expostas ao fluxo, como as raízes e o tronco. Estas
feridas são parciais, ou seja, não implicam a destruição total dos tecidos do câmbio e, portanto, a árvore sobrevive e fecha a ferida para evitar infeções fúngicas. O processo fisiológico de resposta da árvore
aos danos causados ao tecido cambial denomina-se compartimentalização (Shigo, 1978), pois visa,
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justamente, o isolamento da área afetada através do crescimento de tecidos caóticos (callus tissues),
alterações físicas e químicos a nível celular e, eventualmente, a formação de barreiras físicas através de
canais resiníferos. Embora a resposta fisiológica a feridas no tecido cambial dependa da espécie vegetal,
da idade do indivíduo e do estado fitossanitário (Ballesteros-Cánovas et al., 2014), em geral os indicadores mais fiáveis da ocorrência de descasca são: (i) diminuição da largura dos anéis em conjunto com uma
redução significativa no tamanho dos traqueídeos e/ou vasos (em coníferas e folhosas, respetivamente)
de madeira inicial; (ii) existência de linhas tangenciais de canais de resiníferos (em Abies sp, Larix sp e
Picea sp, em menor grau em Pinus sp); e (iii) a existência de tecido caótico caracterizado pelo crescimento desordenado das células do xilema. A madeira de reação também pode ser encontrada frequentemente
associada a feridas (ver árvores inclinadas). As descascas são os indicadores botânicos mais úteis e
fiáveis sobre eventos torrenciais, pois podem ser datadas sazonalmente, bem como utilizar-se como
indicadores do nível de água ou paleostage (PSI) nas estimativas do caudal de descarga (ver secção 4).
Todavia, as árvores costumam fechá-las passados alguns anos, pelo que é necessária uma amostragem
direcionada para identificar ferimentos anteriores.

figura 12

26

Exemplo de vegetação que cresce no fundo do vale (fotografia: Juan A.
Ballesteros).
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figura 13

Árvores descascadas devido à ocorrência de eventos torrenciais (fotografia: Juan A. Ballesteros).
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figura 14
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Árvores arrastadas devido à ocorrência de eventos torrenciais (fotografia:
Juan A. Ballesteros).
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figura 15

Secção transversal de uma árvore atingida por eventos torrenciais na qual
se mostram duas feridas que podem ser datadas com os anéis de crescimento (fotografia: Juan A. Ballesteros).
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figura 16
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Processo de extração de uma árvore atingida por eventos torrenciais na
qual se mostram as marcas que podem ser datadas com os anéis de crescimento (fotografia: Juan A. Ballesteros).
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figura 17

Extração de uma árvore atingida por eventos torrenciais na qual se veem
claramente as marcas que podem ser datadas com os anéis de crescimento (fotografia: Juan A. Ballesteros).

Árvores inclinadas e crescimento em candelabros: as inundações torrenciais também podem
causar uma deformação permanente nas árvores quando a pressão hidrodinâmica do fluxo excede a
elasticidade do tronco e do sistema radicular. Quando isto ocorre, as árvores tendem a compensar a
inclinação em busca de uma maior eficiência fotossintética através da formação de madeira de reação
(Timell, 1986). A madeira de reação caracteriza-se por um crescimento excêntrico, que será evidente na
série de anéis das árvores e por alterações físico-químicas a nível celular reveladas por uma mudança de
cor na madeira. O anel de crescimento que mostra o início desta resposta excêntrica pode utilizar-se para
datar a hora em que ocorreu a inundação torrencial. Nas coníferas, a madeira de reação forma-se no lado
inclinado do caule e denomina-se de madeira de compressão. No entanto, nas folhosas, a madeira de
reação forma-se no lado oposto e denomina-se madeira de tensão. Os mecanismos que levam a que as
coníferas e as folhosas apresentem madeira de reação distinta não são totalmente claros, embora tenha a
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ver com a diferença na complexidade estrutural da madeira existente nos dois grupos taxonómicos. Além
da madeira de reação, o crescimento de novos rebentos nos fustes inclinados como resultado da diferenciação das células meristemáticas guiadas pelo fototropismo positivo possibilita a datação dos eventos
com uma idade mínima, dado que se pressupõe um certo desfasamento entre o momento da inclinação
do fuste e do crescimento dos novos rebentos. Por vezes, as árvores inclinadas podem sofrer uma quebra
parcial ou completa da copa da árvore, o que leva a uma diminuição significativa nas taxas de fotossíntese e, por conseguinte, de crescimento. Embora as árvores inclinadas não definam per se o nível de água
atingido e, portanto, não constituam um paleostage indicator (PSI), a deformação do fuste foi associada
à energia mínima da corrente e, portanto, indiretamente, ao caudal circulante (Ballesteros-Cánovas et al.,
2015). Esta abordagem pode representar uma oportunidade para realizar uma análise semiquantitativa da
magnitude dos eventos torrenciais numa determinada zona.

figura 18
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Árvores inclinadas durante um evento de inundação torrencial. O grau de
inclinação, ponderado pelo tamanho da árvore, pode utilizar-se como um
indicador da velocidade da corrente durante a inundação (fotografia: Juan
A. Ballesteros).
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3. Metodologia para obter e analisar evidências botânicas
A metodologia para analisar eventos torrenciais a partir de evidências botânicas consiste em
vários passos.
1. Identificação e amostragem de evidências em campo: a seleção de árvores no campo
baseia-se num reconhecimento visual inicial, detetando os diferentes tipos de evidências existentes, tais como cicatrizes de abrasão, raízes expostas, árvores inclinadas ou em candelabro
na direção do fluxo. A amostragem das árvores baseia-se na extração de amostras de núcleos
de árvores atingidas utilizando uma verruma de Pressler ou secções transversais, ou cunhas,
com uma serra manual. Cada árvore selecionada para a análise deve ser convenientemente
localizada com um GPS e codificada. Informações como a espécie, altura da árvore, diâmetro,
posição social e o seu ambiente de crescimento, por exemplo, litologia, declive, distância ao rio
também são registadas para uma melhor interpretação do registo dos anéis de crescimento.
2. Preparação de amostras: os núcleos obtidos são montados sobre um suporte de madeira
e deixados a secar ao ar. Em seguida, são lixados e polidos para favorecer a visualização dos
anéis de crescimento.
3. Análise das amostras: as medições dos anéis de crescimento realizam-se utilizando mesas de medição de alta precisão acopladas a um estereomicroscópio e um programa que permite o registo das medições, ou através das imagens digitalizadas com recurso a um software
específico de processamento de imagens. Após as amostras serem medidas, as cronologias
são datadas por datação cruzada (estatística ou visual) que facilita a deteção de anéis duplos
ou falsos (Fritts 2012).
4. Deteção de eventos: com as amostras datadas, a deteção de eventos torrenciais baseia-se na identificação de anomalias de crescimento nas séries cronológicas associadas a
cada evidência identificada na árvore. Por exemplo, se a amostra pertencer a uma árvore inclinada, então será identificada uma resposta caracterizada por madeira de reação. A cronologia
final dos eventos dependerá do número de anomalias identificadas para cada ano, bem como
do número de amostras analisadas. Para o efeito, pode utilizar-se índices de ponderação (Índice de Shroder) e limiares de deteção para aceitar ou rejeitar a existência de um evento.

donde Rt corresponde al número de árboles con señales en el año t, y
At corresponde al número de árboles vivos en ese año.

Árvores parcialmente enterradas: o transporte e posterior sedimentação da carga sólida durante os
eventos torrenciais permite encontrar depósitos em áreas de baixa energia que enterram parcialmente
a vegetação existente. Os efeitos e as consequências sobre o crescimento do enterramento parcial de
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árvores dependem de diferentes fatores associados à idade da árvore, espécies afetadas e profundidade
e características edáficas dos depósitos. Em alguns casos, o peso acrescido dos depósitos torrenciais
tem efeito na atividade radicular, inibindo a divisão celular (Nanson e Beach 1977), e pode gerar danos
mecânicos, o que se traduz numa redução significativa na taxa de crescimento da árvore (Friedman et al.
2005). Por sua vez, um depósito de finos e limos também pode reduzir o acesso das raízes à água disponível e nutrientes (Friedman et al., 2005). No entanto, algumas espécies de plantas têm a capacidade
de gerar raízes adventícias, o que pode utilizar-se para datar os diferentes níveis de enterramento e, por
conseguinte, de eventos torrenciais. Em alguns casos, associados a depósitos ricos em nutrientes, detetaram-se respostas positivas no crescimento das árvores (Mayer et al., 2010).
Árvores com raízes expostas: a exposição de raízes ocorre quando as margens do rio sofrem erosão
durante eventos de inundação que ultrapassam o nível de bankfull (margem cheia). Quando isto acontece,
a raiz fica exposta a mudanças de temperatura mais abruptas e a uma maior radiação solar. Isto faz com
que o crescimento da raiz se modifique, gerando um crescimento excêntrico que leva a uma diminuição
do tamanho das células da madeira inicial e uma taxa de crescimento mais elevada da madeira tardia.
Estas alterações são evidentes à escala macroscópica, embora uma datação precisa possa exigir uma
análise microscópica, especialmente em raízes de espécies de folhosas ou com anéis muito estreitos.
Árvores que crescem em zonas endorreicas: as árvores que crescem em áreas endorreicas ligadas a sistemas fluviais também podem documentar a existência de inundações passadas, mesmo na
ausência de evidências externas de tais eventos, conforme descrito anteriormente. Observou-se que as
condições anóxicas prolongadas do sistema radicular podem influenciar a produção e o transporte das
hormonas de crescimento (como a auxina) e induzir alterações na anatomia da madeira (Wertz et al.,
2013). Além disso, as espécies de árvores não adaptadas fisiologicamente a tais condições poderiam
morrer em virtude de um excesso de ambiente anóxico prolongado, produzido por alterações no padrão
do canal em resposta a uma inundação. Este tipo de evidência é menos provável em zonas montanhosas
onde a orografia torna difícil a existência das áreas endorreicas referidas.

2.4

Outro tipo de indicadores

2.4.1 Liquenometría
A liquenometria é uma técnica biológica que utiliza o crescimento dos líquenes para datar superfícies
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rochosas expostas. Embora a liquenometria tenha sido utilizada com mais frequência em depósitos glaciares, a sua utilidade também foi reconhecida para determinar alterações no nível dos lagos, a ocorrência
de inundações ou outros processos, tais como quedas de rochas. O método baseia-se no facto de que o
crescimento dos líquenes – uma associação entre uma alga e um fungo – depende de um determinado
local e da espécie (Innes, 1985). O método de datação consiste em determinar as taxas de crescimento
num local específico utilizando tamanhos de líquen em objetos de idade conhecida (série de referência),
que são então comparados com os tamanhos de líquenes que crescem em objetos de idade desconhecida, tais como depósitos de cheias torrenciais (Figura 19). A liquenometria pode, portanto, fornecer informações quando é necessário (i) datar depósitos associados a eventos torrenciais além do limite superior
das florestas e/ou (ii) complementar e validar outros tipos de técnicas de datação.
A espécie de líquen Rhizocarpon sp. é considerada a mais valiosa para a realização de estudos de liquenometria, principalmente porque o seu ecótono cobre diferentes ambientes geográficos e porque pode
viver em condições climáticas severas. Esta espécie caracteriza-se pela sua cor amarelo-esverdeada, um
talo curto com aréolas angulares e a forma circular facilmente reconhecível. As medições de líquenes devem realizar-se com um paquímetro ou por técnicas fotográficas, particularmente nos espécimes maiores
(Beschel, 1950) que se supõe serem os primeiros colonizadores, e seguindo procedimentos estatísticos
que incluem modelos de classificação bayesiana.

figura 19

A idade das diferentes gerações de depósitos de fluxo de detritos pode
datar-se através da análise dos anéis de crescimento das árvores e através
de liquenometria (fotografia: Juan A. Ballesteros).
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2.4.2 Alterações de elementos biológicos
As inundações destroem ou alteram as comunidades ecológicas (flora, fauna, margens com vegetação,
etc.), porque as cobrem com sedimentos ou porque as arrastam (Wohl, 2013). A força da água arrasta
parte do substrato e da vegetação, bem como as sementes pouco profundas (Pickup et al., 2003), o que
pode afetar a capacidade de rebrotar e, por conseguinte, de colonização, das espécies. Outro dos efeitos
ambientais que as inundações podem ter é a dispersão de poluentes quando estas inundações ocorrem
em zonas onde estão presentes tais substâncias. Também são importantes as alterações que causam
nos cursos de água e as perturbações que se verificam nas zonas costeiras próximas da foz dos cursos
de água. Os efeitos das inundações no ambiente, especialmente no vegetal, não são todos negativos.
Segundo Naiman et al. (1993), as alterações no regime hídrico dão origem a ambientes com uma elevada
diversidade biológica. Uma mata ciliar em bom estado favorece um correto equilíbrio de contribuição de
fontes orgânicas externas, refúgio, estrutura o rio graças à presença de restos de madeira no leito; porém,
se este equilíbrio desaparecer e houver excesso de madeira morta ou de madeira flutuante presente no
leito do rio, esta pode ser transportada pela corrente e causar o efeito contrário, afetando a composição
da comunidade a jusante. Alguns autores consideram que a presença de madeira no leito do rio nos locais
onde foi eliminada favorece os processos de restauração dos processos hidrológicos, morfológicos e
biológicos do rio (Wohl, 2013) pressupondo uma alteração da mesma. No caso das matas ciliares, as enchentes também moldam a sua estrutura. Por um lado,n os rios com cursos permanentes e de maior caudal dominam as árvores caducifólias. A maioria das árvores e arbustos destas comunidades tem a capacidade de rebrotar do tronco, como uma adaptação à possível destruição das partes aéreas por enchentes
violentas. O seu poder de regeneração é uma característica deste tipo de vegetação e, por isso, utilizou-se
frequentemente como fonte de madeira. No entanto, em ambientes mais secos as comunidades são
perenifólias, como uma resposta adaptativa à disponibilidade de água. No caso de cursos intermitentes
que costumam estar secos no verão, os seus arredores costumam ser mais áridos e a mata ciliar mais pobre. Nestes ambientes, as comunidades que se desenvolvem são dominadas por arbustos perenifólios e
de tamanho pequeno. No leito destes cursos, se também tiverem um regime torrencial, cresce vegetação
caracterizada pelo seu crescimento e reprodução rápida, adaptada a que seja destruída periodicamente.
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figura 20

Leito de um rio da Galiza (noroeste da Península Ibérica) de cabeceira com
um regime de caudal natural sem troços regulados e com mata ciliar em
bom estado de conservação (fotografia: Romina Álvarez Troncoso).
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figura 21
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Canal de um rio da Galiza (noroeste da Península Ibérica) de troço médio
onde se observam os efeitos de arrastamento com velocidade de vegetação e sedimentos que criam ilhas de macrófitos com árvores arrastadas
pela corrente que alteram a dinâmica do troço. A vegetação ribeirinha
suporta as mudanças de caudal, porém, registam-se alterações devido
ao excesso de comunidades biológicas de macrófitos em zonas onde não
deveriam estar (fotografia: Romina Álvarez Troncoso).
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figura 22

Arrastamento com velocidade de sedimentos que alteram toda a mata
ciliar (fotografia: Juan Ballesteros).

Os caudais estáveis com poucas flutuações favorecem um maior desenvolvimento de determinados organismos aquáticos, tanto do perifíton como da vegetação macrofítica submersa, uma vez que o substrato
em que vegetam se estabiliza. No caso específico dos macroinvertebrados, também costumam aumentar quantitativamente com esta estabilização. Além disso, os salmonídeos e outros peixes que desovam
em épocas de inundações podem beneficiar com a estabilização, por se eliminar um fator de risco que
ameaça a criação do ano. As inundações podem arrastar ou modificar estes locais de desova e causar
alterações temporárias nos habitats das comunidades ictícolas que também são micro-habitats das
comunidades de alguns macroinvertebrados. Em geral, diferentes autores têm demonstrado que a diversidade de macroinvertebrados será menor quanto menos perturbações houver no rio, devido às interações
competitivas que ocorrem (Hershey e Lamberti, 1998).
Em geral, as comunidades biológicas presentes nas massas de água são afetadas por mudanças súbitas
de caudal, enchentes, arrastamentos e inundações, de modo que os macroinvertebrados bentónicos, bem
como as espécies associadas aos macrófitos e ao perifíton, são arrastados com os aumentos súbitos do
nível da água, principalmente nas zonas de cabeceira onde as comunidades são mais reduzidas e sofrem
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mais alterações. Quando isto ocorre de forma contínua ou frequente, como consequência ocorre um
deslocamento das espécies típicas, que são substituídas por outras que toleram variações frequentes dos
caudais (Poff, 1997), pois durante as enchentes ocorre um aumento da matéria orgânica em suspensão,
arrastamento de partículas, mudanças nos micro-habitats, etc. Quando ocorre pontualmente, permite,
como no caso das cabeceiras dos rios, que as comunidades de macroinvertebrados vivam e se alimentem
de madeira em decomposição, separada devido à erosão ou no início da enchente. Isto ocorre sobretudo
nas cabeceiras dos rios florestados que chegaram ao leito por arrastamentos e quedas, criando comunidades muito estáveis e adaptadas a estas mudanças e fatores limitativos.

2.5

Integração de diversas fontes de dados

A integração das diversas fontes de dados na análise da perigosidade por inundações confere uma maior
fiabilidade aos resultados, pois baseia-se na validação de diversas evidências empíricas que podem
complementar-se para reduzir as incertezas de origem epistemológica. No entanto, este processo não
é sempre simples e pode apresentar sérias limitações associadas, fundamentalmente, à deslocalização
das fontes de dados e às incertezas dos diversos métodos de datação utilizados (Schulte et al., 2020). No
entanto, a integração das diversas fontes de dados na análise da perigosidade de inundações está a ser
promovida nas diferentes legislações à escala supranacional e nacional, devido à necessidade de reduzir
as incertezas na análise de risco, não só para as populações, mas também em infraestruturas críticas
como barragens ou centrais nucleares (Greenbaum, 2007).
A integração das diversas fontes de dados terá impacto nas diversas etapas metodológicas, fornecendo
evidências qualitativas ou quantitativas para a análise. Fundamentalmente, este processo dependerá
de três fatores: (i) o objetivo visado; (ii) a escala de análise para este objetivo; e (iii) a disponibilidade de
dados de partida. Por exemplo, uma descrição exaustiva das condicionantes, dos fatores desencadeadores e do impacto de eventos extremos, com base em dados históricos e geomorfológicos, pode ser
suficiente para exemplificar o risco potencial atual e para consciencializar os gestores do território (Baker
2018). Por outro lado, uma análise cronológica de imagens de satélite combinada com o reconhecimento
geomorfológico pode ser suficiente para realizar uma classificação de suscetibilidade a inundações em
bacias de montanha à escala regional (Allen et al., 2018). Embora, em muitos casos, estas análises sejam
necessárias para o planeamento territorial em zonas montanhosas menos estudadas ou mais inacessí-
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veis (por exemplo, Himalaia ou Andes), este guia, especificamente, assume que na região SUDOE essas
análises já foram realizadas e que a necessidade atual é melhorar as estimativas do risco ao nível da
bacia.
As diversas fontes de dados podem ser integradas nas diversas fases da análise: (i) criação da base de
dados de eventos; (ii) integração e validação de modelos; e (iii) definição da perigosidade e do risco.
O primeiro passo é a integração de fontes de dados para a criação de uma base de dados dos eventos
ocorridos na zona de estudo. As informações qualitativas e quantitativas devem ser organizadas tendo
em consideração a natureza das fontes de dados. O objetivo é rentabilizar as informações e realizar uma
validação cruzada da fiabilidade tanto espacial como temporal das diversas fontes de informação que se
utilizarão nos passos metodológicos posteriores. Este processo pode ser complexo e está sujeito a uma
série de limitações (Schulte et al., 2020). Em primeiro lugar, pode haver discordância entre a localização
espacial das diversas fontes de dados. Em geral, as evidências botânicas e liquenométricas costumam ser
mais versáteis em zonas montanhosas, ao passo que as evidências sedimentares e históricas o são em
sistemas fluviais e próximos de centros populacionais, respetivamente. Como resultado, a comparação
direta de evidências encontradas na zona de cabeceira das bacias e no fundo do vale pode estar condicionada por um fator de escala no impacto do uso do solo na geração do escoamento, devido à evolução das
características do fluxo, ou à existência de infraestruturas de correção hidrológica florestal (Schulte et al.,
2020). Em segundo lugar, a precisão dos diversos métodos de datação das fontes de dados. Neste sentido, as evidências botânicas podem fornecer precisão sazonal, mas geralmente estão limitadas a algumas
centenas de anos, no melhor dos casos, ao passo que as evidências sedimentares podem abranger vários
milénios, mas a precisão pode ser decenal. A Figura 23 mostra o tipo de informação, precisão e cobertura
espaçotemporal de cada fonte de dados.
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figura 23

Características gerais das diversas fontes de dados ( Wilhelm et al., 2018).

O segundo passo é a integração das diversas fontes de dados para melhorar a validação e a calibração
dos diferentes modelos, quer sejam de base numérica ou estatística, utilizados na definição da perigosidade por inundações torrenciais. Relativamente à calibração de modelos hidráulicos, as diversas fontes
de dados fornecem informações relevantes sobre o nível da água. No entanto, a precisão destas marcas
de água depende da fonte de dados utilizada. Por exemplo, as marcas epigráficas ou históricas, bem
como os SWD, geralmente indicam níveis de água altos, enquanto as descascas das árvores ou outros
depósitos indicam um nível mínimo atingido. A combinação de ambas as tipologias permite uma calibração mais precisa dos modelos hidráulicos. As marcas de água altas encontradas logo após os eventos
são especialmente valiosas, tais como detritos lenhosos ao longo da margem, depósitos de finos ou de
materiais de origem antrópica (Figuras 24-26). No entanto, estas marcas são geralmente efémeras e de
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curta duração. Este tipo de evidência é muito útil, especialmente em levantamentos de campo após a
ocorrência de eventos (ver caixa de texto 4). A análise geomorfológica relativa ao tamanho dos sedimentos fornece informações adicionais sobre a energia mínima de transporte associada ao evento. Estas
informações utilizam-se para validar ou reconstruir a magnitude estimada do evento. Finalmente, uma
análise geomorfológica e botânica detalhada da zona de inundação pode fornecer informações sobre
zonas não afetadas, que servem para definir limiares máximos e, por conseguinte, restringir as incertezas associadas à estimativa de eventos extremos. Os modelos de base hidrológica também podem ser
calibrados, através da estimativa do caudal na secção onde exista maior abundância de marcas do nível
de água atingido. Neste caso, a integração dos dados é mais flexível, pois podem utilizar-se informações
climatológicas sobre os possíveis fatores desencadeadores, a quantidade de chuva, o horário da tempestade, etc., provenientes de fontes de dados históricos (ou modelos climáticos baseados em registos
históricos) para calibrar o modelo hidrológico. Este tipo de modelo é especialmente útil para integrar
informações sobre a evolução cronológica dos eventos.

figura 24

Exemplos de detritos lenhosos em árvores que marcam o nível máximo de
água durante uma inundação (fotografia: Juan A. Ballesteros).
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figura 25

Exemplos de detritos lenhosos alterados durante uma inundação no rio
Cega (Cuéllar, Segóvia, fotografia: Juan A. Ballesteros).

O terceiro passo é a integração das diversas fontes de dados para a definição da perigosidade, que se
baseia na ampliação do registo sistemático dos caudais máximos para definir a evolução de tendências,
a sazonalidade dos dados e a definição dos períodos de retorno dos caudais. A análise de séries cronológicas de séries a longo prazo e de dados permite detetar alterações no comportamento cronológico dos
eventos torrenciais. Neste sentido, a integração de informações climatológicas ou dos usos do solo pode
ser relevante para explicar a natureza destas alterações. Por outro lado, os modelos estatísticos atualmente existentes facilitam a integração dos diversos tipos de dados, com as diversas incertezas, tanto na
estimativa da magnitude como na definição da ocorrência, para determinar a probabilidade de superação
de um determinado limiar de magnitude para horizontes temporais diferentes (período de retorno). Quando esta estimativa é feita a nível regional, também é necessário integrar informações básicas relaciona-
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das com a morfologia da bacia ou do leito. Estes caudais podem ser modelados hidraulicamente para elaborar a cartografia de zonas inundáveis e fornecer informações quantitativas, tais como a velocidade do
fluxo, calado, carga transportada, zonas de fluxo preferencial, zonas de erosão e/ou sedimentação preferencial, etc. Novamente, a integração de dados, sobretudo evidências cartográficas, históricas, geomorfológicas e botânicas, é essencial para validar estes produtos.
Finalmente, a integração de dados proveniente de diversas fontes de informação é muito útil para testar a
fiabilidade dos modelos de inundação existentes realizados sob pressupostos de alterações climáticas. A
procura por análogos no passado, tanto nas condicionantes climáticas como nas condicionantes do uso
do solo, é a única forma de reduzir empiricamente as incertezas associadas às projeções futuras sobre
eventos torrenciais (Kundzecvic et al., 2017).
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4. Análise e reconhecimento de campo de eventos torrenciais recentes
As análises sistemáticas de reconhecimento de campo após inundações torrenciais realizaram-se historicamente pelas autoridades competentes para documentar os eventos e os
impactos associados. Na atualidade, este tipo de análise tem-se tornado mais importante,
pois pode fornecer informações muito relevantes para compreender os mecanismos desencadeadores e a evolução dos eventos, o que pode contribuir para melhorar a previsão espaçotemporal de futuros eventos (Gaume e Borga, 2008 ) Este tipo de análise baseia-se na recolha
e análise sistemática de informações como:
(i) Indicadores de valores máximos de descarga: principalmente levantamentos transversais
baseados em marcas de inundação, mas também pistas de velocidade do fluxo (filmes de vídeo, observações de testemunhas, aumento da água nas curvas de rios ou face a obstáculos).
(ii) Indicadores da sequência de tempo de inundação: principalmente relatos de testemunhas oculares onde as medições do medidor de fluxo estão disponíveis.
(iii) Indicadores de transporte de sedimentos: tais como evidências de processos de erosão
e deposição em encostas e leitos de rios, hiperconcentração, fluxo de lodo ou detritos.
A existência e a abundância destes indicadores dependerão do tempo decorrido entre o
reconhecimento de campo e a ocorrência do evento, bem como das possíveis interferências
antrópicas. Este tipo de indicador pode utilizar-se para parametrizar modelos hidrológicos e
hidráulicos, da mesma forma que se utilizam outros tipos de evidências paleohidrológicas. A
possibilidade de se obter uma importante fonte de evidências sobre o evento para a calibração
de modelos permite responder a questões sobre a dinâmica da chuva-escoamento durante o
evento, e as condicionantes iniciais de humidade e uso do solo, as características da chuva ou
questões mais locais, tais como a influência de processos de bloqueio no rio, carga de sedimentos, etc. Este tipo de abordagem, sem fornecer informações sobre a ocorrência e a magnitude de eventos passados, permite, no entanto, uma melhor compreensão da dinâmica dos
processos atuais.

figura 26
Exemplos de marcas de águas altas observadas após eventos de inundação. A linha
tracejada indica o nível máximo de água,
definido por detritos lenhosos (1) e a inclinação da vegetação herbácea e arbustiva
(2) (fotografia: Juan A. Ballesteros).

46

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Reconstrução da magnitude de eventos torrenciais

3.

RECONSTRUÇÃO DA MAGNITUDE DE EVENTOS TORRENCIAIS

A reconstrução da magnitude dos eventos torrenciais requer a resolução de equações hidráulicas que
possibilitem a transformação das alturas da inundação registada pelas diversas fontes de dados em caudais circulantes numa determinada secção. A fiabilidade no cálculo do caudal dependerá tanto do tipo de
evidência de que se disponha como do modelo utilizado.
De forma geral, podem distinguir-se dois tipos de marcas de altura da inundação, ou seja as marcas de
alturas máximas de água, conhecidas como high water marks (HWM) e as marcas de paleoestado (paleostage indicators, ou PSI). As HWM indicam a altura máxima do lençol de água e, portanto, são uma
evidência direta do caudal circulante máximo. As PSI geralmente indicam um limiar mínimo do lençol de
água atingido durante a inundação. A diferença entre a altura máxima e o nível das PSI pode depender da
tipologia, das características hidráulicas e da posição geomorfológica. O Quadro 2 mostra um diagrama
do tipo de evidência para cada fonte de informação utilizada na reconstrução da magnitude dos eventos
torrenciais.
Quadro 2

Fonte de
dados
Registo histórico

Registo geológico/geomorfológico

Tipologia de evidências de inundação para cada fonte de dados.

Evidência

Tipo de informação

Métodos
Métodos
basados en baseados em
competenmarcas de
cia de flujo paleoestado

Informação sobre
características do
fluxo

Descrições

Quantitativa/
Qualitativa

Extensão, danos

Cartas antigas

Quantitativa/
Qualitativa

Alterações topográficas

Fotografias antigas

Quantitativa/
Qualitativa

Profundidade, extensão,
danos

Marcas epigráficas

Quantitativa

Profundidade,
extensão

Morfometria da bacia

Qualitativa

Extensão, danos

Tipologia do canal

Qualitativa

Profundidade, extensão,
danos

Formas de depósito

Quantitativa/
Qualitativa

Profundidade,
extensão,
danos

Linhas/formas erosivas

Quantitativa/
Qualitativa

Profundidade,
extensão,
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Fonte de
dados

Registos botânicos

Outras

Tipo de informação

Evidência

Métodos
Métodos
Informação sobre
basados en baseados em
características do
competenmarcas de
fluxo
cia de flujo paleoestado

Canais de avulsão

Quantitativa/
Qualitativa

Profundidade,
extensão,
danos

Sedimentos lacustres

Quantitativa/
Qualitativa

Profundidade,
extensão,

Depósitos slackwater

Quantitativa/
Qualitativa

Profundidade,
extensão

Sucessão da vegetação

Qualitativa

Extensão

Descascas nas árvores

Quantitativa

Profundidade,
extensão

Árvores inclinadas

Quantitativa

Profundidade,
extensão

Colónia de líquenes

Quantitativa/
Qualitativa

Profundidade,
extensão

Índice de alteração

Extensão,
danos

A seleção do modelo de cálculo dependerá dos dados de partida existentes, das características do fluxo
e, em particular, da resolução da topografia do canal. Em particular, a qualidade e a densidade dos dados
topográficos condicionam a fiabilidade dos resultados do modelo e, por conseguinte, da reconstrução da
magnitude dos eventos. Além disso, os dados topográficos devem representar de forma realista as características do canal no momento do evento. Para tal, é essencial realizar reconstruções em troços onde as
condições litológicas do canal permitam que a morfologia seja invariável (ou seja, troços escavados em
rocha) (Ballesteros et al., 2011). Caso contrário, dever-se-ia tentar modificar a topografia adquirida após
o evento, tendo em consideração as evidências de erosão ou sedimentação existentes no campo, dados
topográficos, cartas ou fotografias antigas.
Caso se disponha apenas de uma secção transversal à altura das HWM ou PSI, podem aplicar-se métodos empíricos ou equações para estimar o fluxo. Assumindo um fluxo bifásico, pode estimar-se o caudal
líquido aplicando a equação de Manning, que relaciona a velocidade de um fluido uniforme e estacionário
com a rugosidade em canais abertos , ao passo que o caudal sólido ( bed load ) pode ser aproximado por
várias equações, dependendo das características reológicas do fluxo. Se se assumir um fluxo monofá-
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sico, característico de debris flows, por sua vez, o caudal circulante pode ser aproximado por diversas
equações e relações empíricas. O Quadro 3 mostra um resumo destas equações e a sua aplicabilidade
para estimar caudais sólidos e líquidos.

Principais equações empíricas. Informações mais detalhadas sobre estas
e outras equações de caudais sólidos e líquidos podem consultar-se em
Mintegui et al., (2006).

Quadro 3

Autores

Equação

Equação

1
V = n R h2 3 S 1 2
Aplicação

Aplicação

Parâmetros específicos

Velocidade do fluxo (caudal líquido)

n = coeficiente de Manning
Rh = Raio hidráulico
S = declive

Fluxo uniforme

ℵ ℵ = coeficiente de Chezy

n = coeficiente de Manning

D50 = percentil 50 da distribuição de
tamanho de sedimentos
G = gravidade

Rh = Raio hidráulico

Rh = Raio hidráulico
g = gravidade
D84 = percentil 84 da distribuição de
tamanho de sedimentos
ℵ ℵ = coeficiente de Chezy

g = gravidade

Rh = Raio hidráulico
g = gravidade
D84 = percentil 84 da distribuição de
tamanho de sedimentos
ℵ ℵ = coeficiente de Chezy

D84 = percentil 84 da
distribuição de tamanho
de sedimentos

V = velocidade média do fluxo
Rc = curvatura do canal
K = fator de correção de viscosidade
b = largura do fluxo
∆h = sobre-elevação do fluxo

Vm = " Rh S

Parâmetros específicos

" = 5.75. log b Rh l + 3.25
g
D50

Bathurst (1985)

"
g

= 5.62. log b

Rh l +
D84 4

Lee & Ferguson (2002)

"

8g

= 1.48 b

Chow1959;
Hungr et al.1984

v=

Rh l1.8
D84

Rc g Dh
k b

Uma adaptação do método de Manning a fluxos não uniformes através da introdução de cerca de nove
relações é o método conhecido como slope-conveyance. Este método forneceu diferenças médias no cál-
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culo do caudal de 4,4 %, mas com um elevado desvio padrão (σ ≈ ±50 %; Magilligan, 1988). Por sua vez, o
método slope-area, as PSI e/ou HWM utilizam-se para determinar as áreas e os raios hidráulicos em diversas secções, estimando assim a rugosidade, e com ela o escoamento. Por ser complicado determinar
a relação entre as PSI e a altura da água atingida, ou HWM, este método não é amplamente utilizado na
paleohidrologia (Webb e Jarrett, 2002; House et al., 1995). A sua maior utilidade estaria relacionada com
as linhas de erosão. Em geral, o uso da equação de Manning para a estimativa da magnitude depende da
atribuição do parâmetro de rugosidade, o que condiciona a fiabilidade do método. De acordo com Webb
e Jarrett (2002), a aplicação do método de Manning para estimar caudais de descarga pode deixar incertezas superiores a 30 %. No entanto, estas incertezas podem ser minimizadas significativamente se os
cálculos hidráulicos forem realizados em secções onde as condições do fluxo hidráulico são críticas; isto
é assim se existir uma alteração de condições hidráulicas rápidas para lentas e vice-versa (Figura 27).
Neste preciso momento, considera-se que o fluxo hidráulico tem um estado crítico e, por conseguinte, o
número hidráulico de Froude (Fr) é igual a 1.

Fr =

v
g Dh

Onde v é a velocidade do fluxo, g é a gravidade e DH a profundidade hidráulica.
Nas secções críticas Fr = 1, o que facilita muito os cálculos do caudal, dado que, neste preciso momento, a força da
gravidade é a única que governa o fluxo. Estas condições geralmente ocorrem em troços do canal com alterações
significativas do declive, na foz ou alargamento.

figura 27
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Exemplo de secção crítica onde ocorre um ressalto hidráulico (Bodoque et
al., 2011).
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Nos casos em que estejam disponíveis várias secções transversais na zona a analisar e se pode
assumir características bifásicas no fluxo, é conveniente aplicar o método denominado Step-Backwater.
Esta abordagem baseia-se no princípio da conservação da energia e permite o cálculo de um perfil da
superfície da água unidimensional e com equilíbrio energético para caudais constantes e gradualmente
variados em função da descarga, da rugosidade do canal e da geometria do canal (Cook, 1987; Webb e
Jarrett, 2002). A implementação deste método requer uma representação precisa da geometria de várias
secções transversais e dos seus coeficientes de rugosidade associados. Além disso, também requer a
seleção de troços de rio nos quais a configuração litológica do leito apoie a suposição de uma geometria invariável no tempo. O espaço entre as secções transversais deve corresponder aproximadamente à
largura do canal, de modo a cumprir a suposição de fluxo que varia gradualmente. Utilizando uma abordagem iterativa, calcula-se o erro em termos de diferenças de altura entre a PSI e os perfis da superfície da
água simulada para que se possa alcançar o balanço energético. Desta forma, as perdas por fricção entre
secções transversais sucessivas podem estimar-se utilizando a equação de Manning.
Nos casos em que estejam disponíveis conjuntos de dados topográficos contínuos de alta resolução com valores x, y e z (por exemplo, dados LiDAR), pode utilizar-se um modelo hidrodinâmico para
a simulação de um fluxo superficial livre (Bladé et al., 2014). De modo geral, estes modelos podem calcular fluxos turbulentos em regimes instáveis. Também podem simular fluxos subcríticos e supercríticos,
incluindo os saltos hidráulicos móveis (Horritt e Bates, 2002), resolvendo as equações hidrodinâmicas de
uma forma integrada utilizando esquemas explícitos de volumes infinitos explícitos numa grelha não estruturada. Estes esquemas explícitos são particularmente adequados para a simulação da hidráulica em
rios de montanha, onde podem ocorrer choques e descontinuidades, e onde a hidrografia de inundações é
geralmente nítida (Bodoque et al., 2015). Em geral, as equações utilizadas para modelar fluxos bifásicos
em 2D são as equações de Saint Venant, em conjunto com diversas equações para a estimativa da carga
sólida (Bladé et al., 2012). Neste caso, a fricção hidráulica geralmente baseia-se no parâmetro n de Manning (Chow, 1959), combinando a informação existente em cartas oficiais de uso do solo e a avaliação in
situ. Por outro lado, em fluxos monofásicos habitualmente utiliza-se a equação da força do vórtice (Chow,
1959, ver quadro X) ou a adaptação da equação de Voellmy-Salm aos debris flows, em que a resistência
à fricção se divide em duas partes: uma fricção do tipo Coulomb, proporcional à tensão normal no fundo
do fluxo (coeficiente μ), e uma resistência viscosa dependente do quadrado da velocidade (coeficiente ξ
(m/s2 )). Portanto, a seleção de um ou outro método dependerá das características reológicas assumidas
durante o evento de inundação.
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Por fim, podem utilizar-se os modelos hidrológicos para calcular indiretamente o caudal, desde que
existam informações sobre as condicionantes hidrológicas antes e durante o evento torrencial (Ruman
et al., 2020). Esta abordagem requer a implementação de dados genéricos ao nível da bacia (uso do solo,
geologia, topografia) e do leito do rio (comprimento, declive, dimensão, rugosidade). Este método pode
ser conjugado com modelos de degelo do manto de neve, embora sejam altamente condicionados pela
fiabilidade dos dados climatológicos existentes na bacia. No entanto, nos últimos anos, a utilização de
dados do radar meteorológico aumentou a fiabilidade destes métodos para o estudo de eventos recentes
não registados (Borga et al., 2008).
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4.

ANÁLISE DA FREQUÊNCIA DE INUNDAÇÕES

A análise estatística da frequência de inundação (FFA, da sua sigla em inglês flood frequency assessment) utiliza-se para a estimativa do perigo de inundações e o projeto de infraestruturas hidráulicas.
Numa análise convencional, os dados utilizados habitualmente restringem-se aos caudais máximos
de fluxo registados pelas estações hidrométricas existentes, geralmente limitados a algumas décadas,
na melhor das hipóteses. Isto implica que os resultados devem ser extrapolados quando é necessário
estimar caudais de períodos de retorno mais altos (> 500 anos) para a análise de risco ou o projeto de
infraestruturas críticas, o que pode levar a um aumento das incertezas associadas. A reconstrução de
caudais através de fontes de dados não sistemáticos aumenta o registo cronológico e, portanto, limita a
extrapolação de informações, ao estimar caudais de eventos extremos (Hosking e Wallis, 1986; Baker,
2008).
A análise da FFA considera os dados sistemáticos como dados não censurados, enquanto os dados não
sistemáticos são considerados censurados, o que significa que para os eventos serem considerados na
análise, devem exceder um determinado valor ou limiar (Frances, 1994). De acordo com Naulet (2002), os
dados que podem utilizar-se numa análise da FFA podem ser do tipo (Figura 28):
(i) EX: o dado da magnitude é conhecido com exatidão, normalmente corresponde aos dados
sistemáticos, embora por vezes as estações hidrométricas sejam destruídas ou excedidas por
eventos extremos;
(ii) LB: conhece-se o limiar mínimo de inundação, mas desconhece-se o valor máximo;
(iii) UB: sabe-se que a inundação foi inferior a um limiar máximo;
(iv) sabe-se que a inundação está definida dentro de um limiar máximo e mínimo.
Estes limiares de perceção representam a faixa potencial da magnitude do evento que é detetável no registo não sistemático para aquele período cronológico. A magnitude das inundações abaixo deste valor é
desconhecida, mas pelo menos sabe-se que foram inferiores a este limiar. Em geral, podem considerar-se
dois cenários possíveis: (i) sabe-se que uma inundação atingiu um fluxo máximo, mas desconhece-se
o mínimo (ou seja, dados censurados); ou (ii) o valor de uma corrente de água está dentro de uma faixa
relativamente ampla.
Para a estimativa de períodos de retorno altos, é necessário utilizar modelos paramétricos, que incluem
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uma combinação de função de distribuição acumulativa (por exemplo, Gumbel, LP3, GEV, etc.) e um método de estimativa de parâmetros (Frances, 2004) , bem como modelos Bayesianos (Gaume et al., 2010).
Estas análises assumem que a variável aleatória deve ser independente e distribuída de forma idêntica
(estacionária) ao longo do tempo. Porém, sabe-se que o comportamento dos eventos dentro de uma
bacia torrencial pode ser não estacionário, devido a alterações temporárias nas condições do uso do solo,
do clima ou alterações antropogénicas (Benito et al., 2004). Portanto, deve verificar-se a suposição de
sazonalidade através do teste de Lang, que assume que os registos de inundações se distribuem seguindo um padrão homogéneo definido pelo processo de Poisson no intervalo de tolerância de 95 % (Lang et
al., 1999).
Recentemente, o serviço geológico dos EUA publicou as «Diretrizes nacionais para a análise da frequência de inundações — Boletim 17C» (England et al., 2019), no qual se utiliza a função de distribuição de
Pearson tipo III com dados de fluxo de transformação logarítmica e, para a estimativa dos parâmetros,
utiliza-se um algoritmo de momentos esperados (EMA), com base num procedimento de método generalizado de momentos (Cohn et al., 1997, 2001). O EMA é uma abordagem abrangente para a análise de
momentos, pois utiliza dados assimétricos tanto do registo sistemático de caudais como do registo não
sistemático. Tal como na estatística paramétrica, o EMA também necessita da determinação dos limiares
de perceção para a estimativa dos intervalos de confiança. Além disso, incluiu-se o algoritmo de Grubbs-Beck para identificar o impacto dos múltiplos fluxos baixos, potencialmente influentes na FFA (PILF;
Cohn et al., 2013).
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figura 28

A) Secção transversal idealizada de um troço de uma torrente de montanha onde se pode observar a localização das diferentes evidências de
inundações. B) Definição de limiares de perceção com base nos eventos
reconstruídos com as diversas evidências de inundação (inspirado e adaptado para zonas montanhosas de Benito et al., 2020).

A avaliação da frequência de inundações também foi aplicada à escala regional (regional flood frequency
assessment, RFFA) com o objetivo de fundir dados não sistemáticos e registos sistemáticos, regionalizando por um índice de fluxo, geralmente dependente das características das bacias. Esta abordagem
baseia-se na distribuição da descarga de fluxo de diferentes bacias de uma região homogénea, que é frequentemente testada utilizando o algoritmo «Hosking e Wallis» (Hosking e Wallis, 1987). A RFFA permite
uma maior flexibilidade, pois possibilita incluir as inundações calculadas longe do rio de alcance onde
a estação de medição está localizada, o que pode maximizar a utilização de dados de paleoflood numa
determinada região (Ballesteros-Canovas et al., 2017) .
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5.

DELIMITAÇÃO DE ZONAS INUNDÁVEIS

Uma vez realizada a análise da frequência de inundação, a perigosidade pode ser expressada espacialmente no terreno através das cartas de zonas inundáveis. A «Diretiva relativa à avaliação e gestão dos
riscos de inundações», aprovada em 18 de setembro de 2007 pela União Europeia, especifica que os
Estado-Membros devem implementar cartas de zonas inundáveis (artigo 6.º, n.os 3 e 4, da diretiva). Estas
cartas devem conter: (i) informações sobre os cenários; (ii) características hidráulicas do cenário; (iii)
informações sobre o possível impacto socioeconómico. Para este efeito, a Comissão Europeia promoveu
a preparação de um manual técnico de boas práticas na delimitação de zonas inundáveis na Europa (
Handbook on good practices for flood mapping in Europe ). Este manual técnico destina-se a profissionais, apresenta os aspetos e as características gerais das cartas de zonas inundáveis e fornece exemplos
de toda a Europa. Aqui, apenas se compilam os principais fundamentos do referido manual, aplicados
especificamente às bacias de montanha características da região SUDOE, e direciona-se o leitor para o
mesmo para consultar os detalhes técnicos ( EXCIMAP, 2007; https://ec.europa.eu/environment/water/
flood_risk/flood_atlas / ).
A delimitação de zonas inundáveis em zonas montanhosas tem determinadas particularidades que devem
ser consideradas e dependerá da escala de trabalho. Este documento centra-se exclusivamente numa
delimitação à escala local (1:5.000 a 1:10.000) com implicações tanto ao nível do planeamento e gestão
do território, como na gestão de emergências, engenharia, seguros e consciencialização pública. A principal peculiaridade é que o manual de boas práticas para a delimitação de zonas inundáveis especifica que,
em zonas montanhosas, o zonamento da perigosidade deve ser apoiado por informações sobre eventos
ocorridos no passado (EXCIMAP 2007, página 35). Em particular, no que se refere às inundações repentinas na zona mediterrânica, a delimitação da perigosidade é de especial relevância, uma vez que muitos
destes leitos são efémeros e foram ocupados pelo ser humano. O manual recomenda que, embora as
zonas propensas a inundação devam ser identificadas numa primeira abordagem utilizando critérios meteorológicos, a delimitação final deve basear-se em critérios geomorfológicos apoiados por informações
históricas de eventos passados. Além disso, destaca-se a importância de ter em consideração o transporte de sólidos, uma vez que afeta em grande medida a extensão da inundação e a necessidade de utilizar
modelos hidráulicos 2D.
Os parâmetros físicos que devem ser representados são: altura do lençol de água, velocidade do fluxo,
altura (e, se possível, tamanho) dos sedimentos nas zonas de acumulação e profundidade nas zonas

56

Proyecto INTERREG SUDOE SOE3/P4/E0929 Automatización del modelado de riesgos de
inundaciones en cabeceras de cuenca a través de técnicas de inteligencia artificial y Big Data

Delimitação de zonas inundáveis

de erosão. No caso de inundações torrenciais (fluxos bifásicos), a profundidade e a velocidade do fluxo
podem ser combinadas para estabelecer categoricamente a perigosidade para as pessoas e/ou bens. No
caso de fluxos monofásicos (debris flows), também se pode incluir o tamanho do depósito. Nas cartas,
as informações sobre eventos históricos devem ser representadas através de símbolos definidos para o
efeito, quer seja em separado quer sobrepostos na extensão da inundação. Além disso, deve incluir-se informações como a data do evento, a magnitude, etc. Pode representar-se outro tipo de informações sobre
os processos desencadeados pela inundação, tais como deslizamentos, erosão ou possíveis afundamentos de bacias hidrográficas.
A perigosidade será representada tendo em conta três categorias possíveis (Diez-Herrero et al., 2008):
1.

Zona de alta peligrosidad (color rojo). Esta zona es incompatible con otro tipo de uso antrópico por implicar un grave problema para la seguridad de las personas e infraestructuras.

1.

Zona de perigosidade alta (cor vermelha). Esta zona é incompatível com outro tipo de uso
antrópico, pois representa um grave problema para a segurança de pessoas e infraestruturas. No caso de inundações torrenciais, esta zona é definida por uma profundidade do lençol
de água ≥ 1 m, uma velocidade do fluxo ≥ 1 m/s ou a combinação de ambas ≥ 0,5 m2/s. As
mesmas variáveis são tidas em consideração no caso de debris flows, embora alguns autores tenham sugerido definir a zona de máxima perigosidade com uma velocidade do fluxo
≥ 1,5 m/s (Rickenmann, 2005).
2.

Zona de perigosidade média (cor de laranja). Corresponde ao setor suscetível de ser afetado
com frequência, mas sem perigosidade para a vida humana. Caracteriza-se por um lençol de
água < 1 m, uma velocidade do fluxo < 1 m/s e a combinação de ambas < 0,5 m2/s. No caso
de debris flows, a velocidade do fluxo pode situar-se entre 0,4 e 1,5 m/s (Rickenmann, 2005).

3.

Zona de perigosidade baixa (cor amarela). Corresponde ao setor que apenas é afetado por
inundações extraordinárias de baixa frequência (> 500 anos de período de retorno), mas com
calados e velocidades que não afetam a vida humana (lençol de água < 1 m, velocidade do
fluxo < 1 m/s). No caso de debris flows, considera-se um lençol de água < 0,4 m, uma velocidade do fluxo < 0,4 m/s (Rickenmann, 2005).
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A transformação de uma carta de zonas inundáveis numa carta de riscos de inundações requer a análise
da suscetibilidade dos elementos expostos a cada cenário de inundação provável. De facto, o risco de
inundação é:

R = CxP
onde C é a possível consequência adversa, tendo em conta a exposição e a vulnerabilidade, e P a probabilidade de ocorrência do evento (probabilidade de excedência de acordo com a FFA). O risco de inundação
deve, portanto, ser expresso como a perda económica esperada numa área específica (por exemplo, ha,
km2) num determinado tempo.
As consequências adversas C implicam a necessidade de estimar o valor do elemento em risco (v), a suscetibilidade do referido elemento a sofrer danos (S) e a sua exposição (E) ao evento de inundação.

C = V # S (mh) # E
Para estimar o valor dos elementos (V), utiliza-se geralmente o valor segurado pelas seguradoras, que
no caso dos imóveis costuma coincidir com o valor patrimonial, acrescido de uma percentagem (~20 %)
do mesmo associada ao valor do conteúdo. Para estimar a suscetibilidade, utiliza-se a construção de
funções, geralmente normalizadas entre 0 e 1, que relacionam a magnitude do evento com o dano esperado. Exemplos destas funções são as curvas de profundidade-dano publicadas pela Comissão Europeia
(Huizinga et al., 2017). A exposição (E) é a probabilidade de que o elemento em risco esteja presente
enquanto ocorre o evento e, geralmente, expressa-se em valores que variam entre 0 e 1.
Na análise e delimitação do risco são normalmente tidas em consideração as características socioeconómicas e ambientais, tais como número de pessoas, grupos especiais, idade da população, bens e atividade económica na zona, existência de infraestruturas críticas ou instalações potencialmente nocivas para
o ambiente.
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ANEXO: APLICAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE FONTES NÃO
SISTEMÁTICAS NA ANÁLISE DA PERIGOSIDADE DE INUNDAÇÕES
Após a aprovação da Diretiva Inundações 2007/60/CE, a Comissão Europeia promoveu a elaboração do
Guia metodológico de boas práticas para cartografia de inundações na Europa (EXCIMAP, 2007). Este
Guia metodológico serviu de base para os países da região SUDOE desenvolverem guias metodológicos
ao nível do zonamento da perigosidade por inundações:
Guia Metodológico para o Desenvolvimento do Sistema Nacional de Cartografia de Zonas 		
Inundáveis, em Espanha (Sánchez e Lastra, 2011) (https://www.miteco.gob.es/es/agua/publica
ciones/guia_metodologica_ZI.aspx).
Flood risk mapping methodological guide, en Portugal, (Días et al., 2010).
Les Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRi), em França (http://www.gers.gouv.fr/Poli
tiques-publiques/).
Em geral, todos os guias metodológicos publicados até agora descrevem a necessidade de realização
de estudos de inundações históricas e a inclusão da caracterização geomorfológica, especialmente na
zona mediterrânica (página 35 EXCIMAP, 2007 ou capítulo 4 em Sánchez e Lastra, 2011) . A utilização
de dados históricos e da caracterização geomorfológica representa um importante avanço metodológico
relativamente aos procedimentos convencionais. No entanto, em bacias de montanha, o registo histórico,
conforme descrito (ou seja, crónicas, fotografias, cartas antigas, testemunhos, etc.) é geralmente marginal, devido à inacessibilidade e à falta de danos materiais (Diez-Herrero et al., 2007).
Este protocolo pretende mostrar, através de exemplos de estudos em várias zonas da região SUDOE,
como em zonas montanhosas podem utilizar-se evidências botânicas para melhorar a estimativa da perigosidade de inundações (Figura A1).
Este protocolo pode servir como guia e instrumento técnico para diversos profissionais que tenham a
necessidade de melhorar a estimativa dos períodos de retorno de caudais em zonas montanhosas.
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figura anexo 1

1.

Diagrama conceptual do protocolo proposto para o estudo da perigosidade de inundações em zonas montanhosas.

1. Aplicação a bacias de montanha

A aplicação do protocolo limita-se a bacias de montanha com vegetação ao longo do leito do rio, onde
ocorrem processos típicos do geodinamismo torrencial, ou seja, erosão da bacia e do leito, transporte de
material e depósito durante enchentes repentinas e violentas. Em geral, os rios de montanha são definidos como canais de primeira ordem com um declive elevado (> 0,002 m/m; Jarrett (1990)), perfis longitudinais muito variáveis e fluxos altamente turbulentos e sazonais. Em geral, na região SUDOE, as bacias
de montanha situam-se entre o solo bioclimático supramediterrânico e oromediterrânico, onde crescem
diferentes espécies de folhosas e coníferas. Além disso, ao longo do leito pode crescer uma vegetação
ribeirinha, que em alguns casos está bem conservada.
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2. Recolha de dados existentes
a.

Dados climáticos e hidrológicos

A fase de recolha de dados deve iniciar com a pesquisa de todos os dados das estações climatológicas e
hidrológicas existentes na zona de estudo, embora, a priori, estas informações possam ser escassas. As
variáveis a identificar são:
precipitação,
precipitação,
fluxo circulante (ou, na sua falta, caudal máximo por unidade de tempo).
Devido à rápida da resposta das bacias de montanha, são necessários valores à escala subdiária. Caso
não existam, pode avaliar-se a fiabilidade de utilizar dados climáticos da reanálise ERA 5 (ou posterior).
Fonte de dados:
Climatológicos:
		

França: https://donneespubliques.meteofrance.fr/

		

Portugal: https://www.pordata.pt/

		

España: http://www.aemet.es/

Caudais:
		

França: http://www.hydro.eaufrance.fr/

		

Portugal: https://snirh.apambiente.pt/

		

España: https://sig.mapama.gob.es/geoportal/

Dados climáticos de reanálise:
		 https://www.ecmwf.int/en/forecasts/datasets/reanalysis-datasets/era5
b.

Dados topográficos

A precisão da análise de inundações requer a utilização do modelo digital do terreno de elevações, detalhado e preciso (DEM). A seleção da precisão horizontal e vertical das cartas/DEM tem um impacto significativo na fiabilidade e na precisão da análise final. Além disso, um modelo digital do terreno também
permite uma interpretação geomorfológica mais precisa.
		

Precisão necessária: < 2 m na horizontal e < 0,3 cm na vertical.

De modo geral, os modelos topográficos baseados em Lidar (Light Detection and Ranging ou Laser
Imaging Detection and Ranging) são adequados. Além disso, dependendo da tipologia do canal, devem
incluir-se dados da batimetria. Para a realização de modelos ad hoc, podem utilizar-se::
		

Recetores GPS,
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• Estações totais topográficas,
• Tecnologia de Digitalização a Laser Terrestre (TLS) tridimensional
• UAV (Unmanned Automated Vehicle).
Fonte de dados:
França: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-topographique-ign
Portugal: http://mapas.dgterritorio.pt/
Espanha: https://www.ign.es/web/cbg-area-cartografia
c. Fotografias aéreas e de satélite
A análise de fotografias aéreas existentes nas zonas de estudo permite avaliar as alterações dos usos do
solo e da geomorfologia fluviotorrencial desde meados do século XX. Em particular, na Península Ibérica,
o ponto de partida para este tipo de análise situa-se em 1956 com as fotografias aéreas do voo americano (escala 1:30.000). Desde então, as diversas administrações têm realizado voos com o objetivo de
obter fotografias aéreas em diferentes anos e com diversas escalas. Estas informações, em conjunto com
as imagens de satélite iniciadas com LANDSAT 1 (1972), servem para avaliar o impacto geomorfológico
de eventos extremos na última década, e indiretamente para tornar precisa a datação dos eventos para o
período entre as fotografias.
Fonte de dados:
		

França: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-topographique-ign

		

Portugal: http://mapas.dgterritorio.pt/

		

Espanha: https://www.ign.es/web/cbg-area-cartografia

		

Mundo: https://earthdata.nasa.gov/

d. Dados temáticos: geológicos, geomorfológicos e de usos do solo
Os dados geológicos e geomorfológicos utilizam-se para a delimitação de zonas inundáveis, a localização dos depósitos e a determinação dos processos ativos que possam ocorrer. De modo geral, existe
documentação prévia em cada país desenvolvida pelos serviços geológicos nacionais, que geralmente
se encontra numa escala de 1:50.000 ou 1:25.000. Por sua vez, as informações sobre os usos do solo
são fundamentais para determinar parâmetros hidráulicos (tais como resistência ao fluxo) e para definir as categorias de elementos expostos numa análise de risco posterior. Além disso, a análise de usos
do solo permite obter informações sobre a evolução da massa vegetal ao longo da bacia, o que permite
compreender possíveis alterações na tendência das inundações. O projeto Corine (https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover) desenvolveu cartas de usos do solo desde 1990. Atualmente,
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a precisão horizontal da carta (CLC2018) é < 10 m. Através da análise das fotografias aéreas, podem
realizar-se cartas de usos do solo ad hoc, centrados na bacia torrencial.
• Francia: https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/cartes-geologiques
• Portugal: https://geoportal.lneg.pt/
• España: https://www.igme.es/
• Europa (land use): https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/copernicus-land-monito
ring-service-corine
3. Geração de dados empíricos
e. Dados de registo histórico
O registo de dados históricos hidrológicos e climáticos é importante para a calibração de modelos hidráulicos, a definição de cenários e a consciencialização sobre o perigo dos destinos intervenientes. De modo
geral, o uso de dados históricos é reconhecido em todos os guias metodológicos, mas em zonas montanhosas, a aquisição de fontes de informações históricas é menor, devido ao facto de os impactos associados aos eventos nestas áreas terem passado mais despercebidos para os centros de documentação. De
modo geral, deve recolher-se:
Dados de precipitação/cartas isobáricas,
Cartas antigas,
Registos de nível de água no rio,
Indicadores da velocidade do fluxo,
Marcas de inundação,
Imagens, pinturas,
Descrições em jornais,
Relatórios históricos ou descrições de testemunhas.
Na medida do possível, as informações devem ser validadas através de séries de dados climatológicos e/
ou hidrológicos.
f. Dados de registo geomorfológico/sedimentar
O registo sedimentar de inundações é relevante nas bacias de torrentes efémeras do Mediterrâneo Oriental, onde a taxa de transporte de sedimentos é alta. Estes sedimentos permitem inferir a data e as características hidráulicas de eventos ocorridos na bacia. Em zonas montanhosas, os depósitos e blocos trans-
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transportados durante as cheias torrenciais permitem inferir as velocidades de fluxo, associadas à energia mínima necessária para o seu transporte. Além disso, a localização especial dos depósitos e sedimentos permite a calibração dos modelos hidráulicos. Por outro lado, evidências como linhas de erosão nas
margens das torrentes podem fornecer informações sobre a altura máxima atingida numa determinada
secção pelo evento (Bodoque et al., 2011).
g. Dados de registo botânico
O registo botânico baseia-se na seleção de árvores no terreno que apresentam evidências de ter sido
afetadas pela atividade do processo fluvial. Os diferentes tipos de evidências botânicas de inundação
mais frequentes são cicatrizes de abrasão, raízes expostas ou inclinadas e caules. Por outro lado, o
crescimento de árvores sobre depósitos permite a sua datação. Previamente, cada árvore deve ser convenientemente localizada (através de recetor GPS) e marcada (com uma etiqueta única), anotando-se todos
os carateres da mesma (espécie, subespécie, dimensões, estado, etc.) e do meio circundante (substrato,
declive, orientação da inclinação, proximidade de outros exemplares, etc.) dignos de nota. A amostragem
basear-se-á na extração de um núcleo cilíndrico, utilizando a verruma de Pressler, ou uma cunha ou rodela utilizando uma serra. A medição das amostras e a obtenção das séries dendrocronológicas datadas
realizam-se com equipamento constituído por uma mesa de medição semiautomática ligada a uma lupa
binocular ou através de um scanner de alta precisão e software de tratamento de imagens. A datação dos
anéis de crescimento consiste na transformação da série de incrementos de crescimento em sequências
dendrocronológicas, através da atribuição precisa de datas que garantem que cada valor corresponde ao
ano em que se formou o anel de crescimento (datação cruzada). A partir da série de anéis datados, pode
proceder-se à datação das anomalias de crescimento associadas aos eventos de inundações, tais como
a existência de canais de resina traumáticos, feridas, tecidos calosos, madeiras de reação, redução ou
aumento do crescimento. A localização das árvores que constituem a amostra no leito e as informações
sobre a altura das descascas, ou inclinação das árvores, servem para calibrar os modelos hidráulicos.
4. Modelagem hidráulica
Nas zonas de estudo, utilizaram-se modelos hidráulicos para reconstruir o caudal a partir das evidências
geomorfológicas/históricas e botânicas. Realizou-se a modelagem hidráulica utilizando o modelo bidimensional, como o IBER (Bladé et al., 2014). Este modelo trabalha com um esquema numérico de diferenças finitas que permite resolver parâmetros de fluxo em regimes mistos, supercríticos e subcríticos em
diferentes tipos de grelhas (grid) de cálculo. Este tipo de modelo resolve a equação para a conservação da
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energia e do momento na vertical. Para este efeito, utilizaram-se os modelos digitais de elevações (MDE)
detalhados do Lidar (precisão de 1 m). As imagens aéreas e o reconhecimento de campo, bem como a
análise do tamanho dos sedimentos, permitiram determinar as informações sobre a fricção, representadas pelo coeficiente de rugosidade n de Manning (Chow, 1959). Um processo iterativo, que varia as
condições iniciais, permite avaliar os resultados do modelo com as observações empíricas.
5. Análise estatística
El análisis estadístico de inundaciones está basado en el tratamiento estadístico de los caudales registraA
análise estatística de inundações baseia-se no tratamento estatístico dos caudais registados pela série
de medições (se existir) e dos caudais de eventos reconstruídos (passo 4). O Boletim 17 C, publicado pelo
USGS sobre as diretrizes nacionais da frequência de inundações dos EUA, incorpora aspetos metodológicos para incluir dados não sistemáticos na análise de frequências (England et al., 2019). A análise baseia-se na teoria de valores extremos, em particular na distribuição de Pearson tipo III com transformação
logarítmica dos dados de fluxo. Para a estimativa dos parâmetros de distribuição, utiliza-se um algoritmo
de momentos esperados (EMA) com base num método generalizado de procedimento de momentos
(Cohn et al., 1997, 2001). O EMA é uma abordagem abrangente para a análise de momentos, visto que
utiliza dados assimétricos e, para além de utilizar registos sistemáticos de caudal para a FFA, também
permite agregar dados não sistemáticos à série cronológica. Para este fim, traçam-se as posições para
dados sistemáticos e não sistemáticos (Hirsch e Stedinger, 1987) para avaliar de que forma a distribuição
logarítmica de Pearson tipo III se ajusta aos dados. Além disso, esta análise inclui a estatística de Grubbs-Beck para identificar múltiplos caudais baixos, potencialmente influentes (PILF; Cohn et al., 2013). A
inclusão de dados não censurados requer a definição de limiares de perceção, que é um limiar que define
a magnitude a partir da qual se presume que os eventos do período histórico foram registados.
6. Cartografia da perigosidade
Após a realização da análise estatística (passo 5), o impacto de cada evento esperado no terreno deve
ser representado através das cartas de zonas inundáveis. Para tal, deve modelar-se a magnitude de cada
período de retorno utilizando modelos hidráulicos (passo 4) e representar-se espacialmente numa carta
na qual se incluam as características hidráulicas (pelo menos a profundidade da água e a velocidade da
corrente) e possíveis impactos nas infraestruturas. Para esse efeito, é necessário utilizar Sistemas de Informação Geográfica (SIG) que permitam a análise espacial do impacto do fluxo nas infraestruturas, bem
como delimitar as zonas de elevada perigosidade de acordo com os critérios estabelecidos (ver secção 5).
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Passo 1: Descrição das zonas-piloto
As zonas de estudo selecionadas para aplicar o presente protocolo localizam-se na Serra del
Valle, na província de Ávila, e no Parque Nacional de Guadarrama, ao sul da província de Segóvia (Figura A2).
Zona de estudo 1: bacia do Arroyo Cabrera (Venero Claro). O ribeiro Cabrera localiza-se na encosta norte da
Serra del Valle (Gredos oriental, Sistema Central Espanhol; 40°24’N; 4°39’W), no limite municipal de Navaluenga (Ávila; Figura A2). É uma torrente afluente do rio Alberche (bacia do Tejo) na sua margem direita, de caráter
fluviotorrencial de grande atividade, e formado pela confluência de diversos ribeiros. A bacia hidrográfica do
ribeiro Cabrera tem uma extensão aproximada de 15,5 km2 e apresenta uma forma subtriangular. O desnível
máximo da bacia é de 1 188 m, enquanto o comprimento do leito é de 5 500 m, o que define um declive médio
de 21,6 %. Estes valores são o resultado da erosão fluviotorrencial que, desde o fim do levantamento alpino,
desgastou os materiais cristalinos que formam a Serra del Valle. Em geral, a bacia está ocupada por granitoides
do tipo monzogranítico de duas micas e grão médio-grosso, localmente porfíricos (Ballesteros et al., 2011). Em
alguns pontos adotam composições granodioríticas ou quartzomonzoníticas, com afloramentos de granodioritos
moscovíticos.
Zona de estudo 2: bacia do Arroyo de los Puentes. A zona de estudo localiza-se na bacia conhecida como
Arroyo de los Puentes e respetivos afluentes, situada na encosta norte da Serra de Guadarrama (Parque Nacional
da Serra de Guadarrama, Sistema Central Espanhol, 40°47’N, 3°55’W ; Figura A2). A bacia cobre aproximadamente 2,5 km2 e estende-se desde o Alto das Guarramillas a 2 258 metros acima do nível do mar até à área do
leque aluvial a 1 500 metros acima do nível do mar. O declive médio no canal principal é de 9° (intervalo: 7–18°).
A parte superior da bacia está ocupada por extensas acumulações de materiais não consolidados, propensos a
gelifração. A circulação da água na área da fonte é principalmente subterrânea, embora existam vários canais
bem definidos. Os traços geomorfológicos característicos da parte central da bacia (entre 1 800 e 1 600 metros
acima do nível do mar) estão associados a atividades torrenciais, tais como diques, lóbulos e canais de avulsão
bem definidos. Neste troço do canal (a 1 660 metros acima do nível do mar), o ribeiro Majabarca une-se ao leito
principal e apresenta várias árvores afetadas por inundações. Na parte baixa da bacia (entre 1 550 e 1 480 metros acima do nível do mar), o vale abre-se e o declive diminui, criando um leque aluvial.

figura anexo 2
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Localização das zonas de estudo. Bacia do Arroyo de la Cabrera (à
esquerda) e Bacia do Arroyo de los Puentes (direita).
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Passo 2: Recolha de dados
A segunda etapa consiste em recolher os dados hidrometeorológicos e topográficos existentes. Nas áreas de estudo selecionadas não havia dados de caudais disponíveis, mas sim de
climatologia nas proximidades. Em particular, em Arroyo de los Puentes, utilizou-se a série
meteorológica do Puerto de Navacerrada (Figura A3) para caracterizar a precipitação associada aos eventos de inundação. No ribeiro Cabrera, utilizaram-se os dados registados pelas
estações meteorológicas e os medidores instalados ad hoc.

figura anexo 3

A série de precipitação permite caracterizar os eventos de inundação
observados, bem como estabelecer correlações entre os eventos reconstruídos e as condições meteorológicas .

Posteriormente, realizou-se a caracterização topográfica detalhada. Em Arroyo de los Puentes,
utilizaram-se dados Lidar (precisão < 1 m). Efetuou-se a localização das árvores com evidências através de GPS, juntamente com a validação da fotografia aérea e medições da distância
ao talhweg (talvegue) em campo. No ribeiro Cabrera, os dados topográficos foram obtidos
com precisão submétrica através de digitalização a laser terrestre (Terrestrial Laser Scanner,
TLS) e uma estação total. A topografia obtida através de TLS permite registar milhões de pontos que são tratados posteriormente para obter uma topografia com um alto nível de detalhe
(cm) (Figura A4), ao passo que a estação total permite adquirir a localização das árvores e as
alturas máximas das cicatrizes, bem como completar a batimetria no canal principal.

figura anexo 4

O scanner a laser terrestre é usado para obter uma topografia detalhada. A estação total é usada para obter a batimetria e determinar com
precisão as alturas dos descascamentos.
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Passo 2: Recolha de dados (continuação)
A análise das fotografias aéreas existentes das zonas de estudo permite elaborar uma cartografia temática dos usos do solo e da geomorfologia (Figura A5). Esta informação permite: (i)
compreender as alterações no uso do solo que podem aumentar o escoamento; (ii) estimar os
coeficientes de escoamento para a sua aplicação em modelos de base hidrológica; (iii) identificar alterações geomorfológicas associadas aos processos torrenciais; (iv) localizar zonas de
interação entre processos torrenciais e a vegetação existente para detetar potenciais zonas de
amostragem; e (v) identificar infraestruturas que possam estar em risco.

figura anexo 5
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Cartografia geomorfológica realizada com base na análise de fotografias aéreas da bacia do Arroyo de los Puentes.
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Passo 3: Geração de dados empíricos
Na análise de inundações em zonas montanhosas, a geração de dados empíricos é fundamental para: (i) datar e identificar a magnitude potencial dos eventos extremos; (ii) calibrar
modelos numéricos; (iii) compreender os possíveis impactos e os fatores desencadeadores.
Dependendo da zona de estudo, deve analisar-se a aplicabilidade e a acessibilidade de cada
fonte de dados. Em Arroyo de los Puentes, realizou-se uma análise histórica através da consulta de diversas fontes de informação que forneceram informações sobre eventos meteorológicos, inundações e uso do solo. Para este efeito, recorreu-se a arquivos históricos do Parque
Nacional de Guadarrama, arquivos históricos da Agência Estatal de Meteorologia (Figura A6) e
notícias de jornais.

figura anexo 6

A) registo das condições meteorológicas e sinópticas no arquivo histórico da AEMET. B) descrição sobre a situação atmosférica.

Em campo, realizou-se uma caracterização geomorfológica dos depósitos e identificaram-se
as linhas de erosão nas margens da torrente. Em particular, na bacia de Venero Claro, as marcas de erosão foram utilizadas como marcas de águas altas em secções críticas para reconstruir o caudal na parte média-alta da bacia (Bodoque et al., 2011). Uma análise detalhada dos
depósitos permite analisar a direção do fluxo e corroborar a reologia do processo (Figura A7,
A8).

figura anexo 7

A) Fotografía del margen derecho del torrente de Venero Claro donde se
observan las líneas de erosión asociadas al evento de 1997.B) Diagrama simplificado da secção crítica onde se pode determinar de forma
fiável o caudal circulante com base nas linhas de erosão.
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Passo 3: Geração de dados empíricos (continuação)

figura anexo 8
Detalhe da disposição e imbricação dos depósitos associados
ao evento de 1997 em Arroyo Cabrera, indicando a direção do fluxo
(Bodoque et al., 2011).

Após o reconhecimento de campo e a análise geomorfológica, realizou-se a análise de evidências de inundações de origem botânica. Localizaram-se árvores que apresentavam descascas causadas por inundações nas duas bacias de montanha. A amostragem realizou-se
com verrumas de Pressler. Para a amostragem de árvores com feridas, obtiveram-se diversos
núcleos, de forma a garantir a continuidade dos anéis de crescimento (Figura A9). A análise
das amostras permitiu o reconhecimento de diversas anomalias de crescimento associadas
às inundações, que se transformaram na datação de diferentes eventos (Figura A10). A representação especial das árvores que apresentam evidências num determinado ano permite
compreender o alcance e o comportamento da bacia torrencial (Figura A11). Em particular, na
bacia de Venero Claro, evidências botânicas estavam relacionadas com um evento extremo
que ocorreu em 1997; por sua vez, em Arroyo de los Puentes, as evidências são de eventos de
inundações desde o século XIX.

figura anexo 9
Secção transversal de uma árvore
que apresenta várias descascas
associadas a diversos eventos de
inundação. A estratégia principal
da verruma de Pressler requer
a extração de, pelo menos, dois
núcleos, para garantir a continuidade na sequência dos anéis de
crescimento (fotografia: Juan A.
Ballesteros).
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Paso 3: Generación de datos empíricos (continuación)

figura anexo 10

figura anexo 11

Evolução cronológica do índice de anomalias detetadas (Wit) nos anéis
de crescimento em Arroyo de los Puentes. Os eventos de inundação
determinam-se a partir de um limiar de Wit > 0,5 e um número de anomalias GD >3 (Ballesteros-Canovas et al., 2015).

Representação espacial das árvores afetadas associadas a três eventos específicos: 1936, 1952 e 1954 em Arroyo de los Puentes.
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Passo 4: Modelagem hidráulica
Para obter o caudal circulante de eventos passados, é necessário transformar a altura definida
pelas evidências botânicas/históricas e geomorfológicas obtidas durante a etapa de geração
de dados (passo 3) em caudais (Figura A12). Para este efeito, nas zonas de estudo, utilizaram-se modelos hidráulicos que foram calibrados com as alturas das descascas observadas
nas árvores (Figura A13). Determinou-se o caudal através de um processo iterativo que permite determinar que caudal minimiza o erro entre a altura observada e simulada (Ballesteros et
al., 2011; Bodoque et al., 2020).

figura anexo 12

figura anexo 13
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Imagem de árvores que apresentam descascas e que definem paleoindicadores (PSI) da altura do lençol de água durante um evento de
inundação (fotografia: Juan A. Ballesteros).

Modelagem hidráulica e comparação entre o lençol de água e a altura
das descascas.
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Passo 5: Análise estatística
Uma vez reconstruídos os caudais dos eventos históricos (não registados, ver passo 4), deve
proceder-se ao seu tratamento estatístico para determinar a frequência das inundações. Para
tal, é necessário determinar os limiares de perceção, que são definidos com base na idade
média das árvores e no período cronológico decorrido entre os eventos datados dendrocronologicamente (Figura A14). Em Arroyo de los Puentes, realizou-se a análise estatística exclusivamente com dados não sistemáticos (Figura A14 B). Um exemplo do impacto nos quantis de
inundação, após incluir os dados históricos determinados por evidências botânicas no registo
sistemático, é a análise do rio Alberche (Figuras A14 A, 15A), próximo do Arroyo Cabrera. Neste
rio, a inclusão dos dados derivados do registo botânico sugere que a perigosidade por inundação pode ser subestimada até 26 % para um período de retorno de 100 anos (Bodoque et al.,
2020).

figura anexo 14

figura anexo 15

Gráfico que mostra os dados sistemáticos e os caudais de inundação
reconstruídos (historic peak discharges) utilizando evidências botânicas no rio Alberche, nas proximidades de Arroyo Cabrera e em Arroyo de
los Puentes. Os intervalos de inundação são apresentados como barras
verticais a preto com limitadores que representam os valores de fluxo
superior e inferior.

Análise da frequência de inundações para todos os locais de estudo,
considerando apenas os dados sistemáticos e todos os dados disponíveis (ou seja, dados sistemáticos e não sistemáticos) utilizando as
cronologias apresentados na Figura A14.
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Passo 6: Cartografia da perigosidade
Após a análise estatística (passo 5), devem modelar-se os eventos determinados pela análise
de frequências. A cartografia da perigosidade deve incluir, pelo menos, informações sobre a
altura do lençol de água e sobre a velocidade (Figura A16). Em Venero Claro, realizou-se uma
modelagem ad hoc para estabelecer uma cartografia associada à magnitude do evento ocorrido em 1997, ao qual se atribuiu uma probabilidade de excedência aproximada de 0,02 (Ballesteros et al., 2011).

figura anexo 16
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Representação cartográfica da altura do lençol de água, da velocidade
do fluxo e da potência do fluxo para a inundação com probabilidade de
excedência de 0,02 no troço de Arroyo Cabrera à sua passagem pela
Colónia Infantil de Venero Claro (Ballesteros et al., 2011).
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