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Perguntas e Respostas

1. Ocupação antrópica e problemas de ordenamento
1.1. Bacias hidrográficas

É possível estabelecer esta relação: A montante a erosão é mais acentuada, uma vez que a
velocidade do rio é superior?
Sim, regra geral, o poder erosivo de um rio vai diminuindo de montante para jusante,
concomitantemente com a diminuição da velocidade da corrente.
Com a construção de barragens que alterações se impõem relativamente à meteorização,
erosão, transporte, velocidade
locidade e sedimentação, quer a montante quer a jusante do rio?
A construção de barragens não só reduz a velocidade da corrente do rio, como interrompe o
transporte de sedimentos para jusante, que poderá estar associado:
- à maior cumulação de sedimentos a montante e a diminuição da sedimentação a jusante;
- à diminuição do transporte de sedimentos pelos rios, reduzindo drasticamente o fornecimento
de sedimentos para a orla costeira, pois o maior transporte de sedimentos ocorre nos períodos
de cheia que são reduzidos nos rios com regime artificial;
- a uma maior erosão a jusante das barragens.
A dúvida surgiu numa pergunta do exame de 2007 da 1ª fase no grupo I.
Não consigo perceber o porquê da seguinte afirmação ser falsa.
C- Imediatamente a norte do lago Nasser o rio apresenta uma menor capacidade de transporte.
transporte
A zona do rio imediatamente a norte do lago Nasser situa-se
situa se a jusante da Barragem de Assuão.
A afirmação é falsa, porque a construção de grandes barragens induz a diminuição do transporte
de partículas sedimentares para o litoral, dado que estas servem de barreiras artificiais ao
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trânsito de sedimentos, com a consequente acumulação destes a montante e a diminuição da
sedimentação a jusante destas barreiras artificiais.
Como o rio Nilo corre no sentido do Mediterrâneo, apresenta uma menor capacidade de
transporte na zona do lago, a montante desta barragem (quando a capacidade de transporte de
um rio diminui os materiais tendem a depositar-se), e uma maior capacidade de transporte a
jusante da Barragem de Assuão - a zona do rio imediatamente a norte do lago Nasser.

Lago Nasser
Como é que a extracção de inertes pode afectar a resposta nos períodos de cheia?
A resposta hidrológica de uma bacia hidrográfica consiste na transformação de uma entrada de
volume concentrada no tempo (precipitação) numa saída de água (escoamento) de forma mais
distribuída no tempo.
As extracções de inertes afectam a resposta nos períodos de cheia porque modificam o leito dos
rios. Se estas modificações tiverem como consequência uma diminuição do tempo de resposta
das bacias hidrográficas, podem estar associadas a intensificações das cheias.
Como é que a extracção de inertes provoca o aumento da acção erosiva?
A extracção de inertes, tal como a construção de barragens, por exemplo, contribui para a
erosão costeira e consequente recuo da linha de costa por fazer diminuir a quantidade de
sedimentos fornecidos ao litoral por via fluvial.
Porque é que os jardins e quintais são importantes para a prevenção de inundações?
Os jardins e quintais constituem zonas permeáveis, que ajudam no escoamento da água.
Porque é que é que as inundações se dão geralmente em zonas secas?
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Por definição, uma inundação é a acumulação de grandes quantidades de água em locais
habitualmente secos.
A referência a "locais habitualmente secos" diz respeito a locais onde não há, normalmente,
água acumulada, como barragens, lagos, charcos, etc. Muitas das inundações ocorrem perto de
rios, quando, devido a uma precipitação excessiva, estes transbordam, provocando inundações,
isto é acumulação de grandes quantidades de água em locais onde esta não existia - locais
habitualmente secos. “Terrenos habitualmente secos” é diferente de “terrenos onde
habitualmente ocorrem secas”…
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1.2. Zonas costeiras – ocupação da faixa litoral

As únicas obras de intervenção da faixa litoral são os paredões, esporões e os quebra-mares ou
tem mais alguma que seja objecto e estudo na Geologia de 11.º ano?
São esses os três principais tipos de obras de protecção da costa, podendo encontrar-se outras
designações e/ou subtipos como os enrocamentos e os molhes.
O que é uma restinga? Qual é a sua função?
Uma restinga é uma forma litoral caracterizada pela acumulação de areia ligada à faixa litoral
por uma das suas extremidades e com a outra livre. Tal como uma praia, é uma formação
natural de deposição de areia, sem qualquer função em especial.
Quais são as consequências da construção de um porto de abrigo na dinâmica sedimentar e na
evolução da paisagem litoral?
Tendo como referência o sentido do transporte de sólidos na região, vai ocorrer acumulação de
sedimentos a montante do porto de abrigo e assoreamento à sua entrada (dinâmica
sedimentar), bem como erosão a jusante deste (evolução da paisagem litoral).
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1.3. Zonas de vertente – perigos naturais e antrópicos
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