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Capítulo I – Introdução

1.1

ÂMBITO DO TRABALHO

O presente trabalho de fim de curso, insere-se no plano curricular da Licenciatura em
Engenharia Biofísica, e foi realizado após a frequência de um estágio internacional, no
âmbito do Programa Leonardo da Vinci II – Mobilidade, durante um período de 6 meses,
tendo sido iniciado a 01 de Março e concluído a 30 de Agosto de 2005. A instituição
europeia de acolhimento foi o Parque Nacional do Vesúvio, situado na cidade italiana de
Nápoles, Região Campania. A coordenação do trabalho desenvolvido naquela instituição,
esteve a cargo do Director do Parque, o Eng.º Carlo Bifulco, e mais directamente com um
colaborador do Parque Nacional do Vesúvio, o Eng.º Gino Menegazzi.

1.2

OBJECTIVOS

O tema do trabalho centra-se numa proposta de requalificação biofísica e paisagística, de
um talude no percurso nº3 do Parque Nacional do Vesúvio, “O Monte Somma”.
Geograficamente, este percurso localiza-se no Monte Somma, inserido no complexo
vulcânico Somma–Vesuvio, a cerca de 15 km da cidade de Nápoles. Esta proposta
justifica-se, pois o talude sofreu uma modificação estrutural, provocada por um processo
de desastre natural, muito frequente na Região Campania, os deslizamentos de terras.
Este processo provocou a completa obstrução do percurso pedonal, com um
deslocamento de material muito elevado. Desta forma, propôs-se para o talude em
questão, uma série de intervenções que permitirão a requalificação paisagística e
ambiental, as técnicas de Engenharia Biofísica. Estas técnicas visam a estabilização e
consolidamento do talude, permitindo obter as condições de segurança necessárias à
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circulação pedonal dos visitantes do Parque Nacional do Vesúvio. Um outro objectivo
deste trabalho prende-se com a análise do fenómeno natural em questão, tirando ilações
sobre os métodos a ter em conta para a prevenção e mitigação do risco de ocorrência de
deslizamentos de terra.

Fig. 1 - Complexo Somma-Vesuvio. Golfo de Nápoles. (07/03/05).

1.3

ESTRUTURA DO TRABALHO

Este trabalho inicia-se por uma abordagem à ciência em questão, os projectos em
Engenharia Biofísica, referindo informações sobre a sua origem e o seu percurso
histórico, com principal incidência sobre a evolução desta ciência em Itália. Assim, foi
efectuada a caracterização da Engenharia Biofísica, apresentando a sua definição e
fazendo referência aos seus objectivos, explicitando sua funcionalidade e os âmbitos
onde se integra, para além de outros aspectos importantes que a caracterizam.
Quando se estudam os diversos aspectos que caracterizam o território, deve-se ter em
conta o contexto normativo que abrange o tema da defesa e conservação do território, o
que foi feito no terceiro capítulo. Desta forma, foram analisadas as diferentes leis que
dizem respeito à aplicação das técnicas de Engenharia Biofísica, tanto ao nível nacional
italiano, como aquelas referentes à região Campania.

Aldo Renato Mendes Freitas

2

Proposta de Requalificação Biofísica e Paisagística de um Talude num Percurso do Parque Nacional do Vesúvio com Técnicas de Engenharia Biofísica

O fenómeno do deslizamento de terras, é um evento frequente na região Campania, e por
isso deve ser alvo de um estudo detalhado, pois se este suceder em zonas habitacionais
as consequências poderão ser desastrosas. Deste modo, no capítulo quarto, efectuou-se
uma análise e descrição do fenómeno em causa, classificando-o e enumerando as
principais causas que lhe deram origem, bem como as consequências do deslizamento.
Estes movimentos de massa poderão ser alvo de medidas de prevenção, as quais
passam pela análise de diversos factores, que podem ser determinados e controlados,
evitando a repetição de efeitos negativos que geram danos ao homem.
No quinto capítulo, pesquisaram-se diversos dados, que permitiram efectuar a
caracterização biofísica da zona de estudo. Esta caracterização, é muito importante, pois
permite-nos verificar o contexto ambiental e territorial, em que se insere o Parque
Nacional do Vesúvio. Assim, foram analisados diversos temas, que permitiram uma
caracterização geral da zona em estudo. Os temas analisados relacionam-se com
diversos aspectos, tal como a geografia, a geologia e geomorfologia, a pedologia, a
hidrologia, o clima, o risco de deslizamento de terras, a flora e a fauna.
A descrição do projecto de requalificação proposto é feita no sexto capítulo. Para além de
uma descrição geral do projecto, onde se explica a razão da escolha das técnicas, foram
enumeradas as diferentes técnicas de Engenharia Biofísica a serem implementadas, com
uma caracterização completa dos aspectos a ter em conta na aplicação das ditas obras,
bem como todo o material vivo e inerte usado. Além disto, foi efectuada uma análise dos
possíveis efeitos esperados a curto e longo prazo. Um aspecto importante de todos os
projectos, relaciona-se com os custos da intervenção, chegando este a ser um argumento
importante na decisão de execução de uma obra. Como iremos ver, as obras onde se
utilizam as técnicas de Engenharia Biofísica para além do benefício social induzido,
conduzem à gestão económica dos recursos naturais e a uma poupança no que respeita
às técnicas tradicionais, sob custos de construção e de manutenção de algumas obras.
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Assim, foi feita uma análise aos custos de intervenção, e foi também elaborado um
cronograma do tempo dos trabalhos.
A metodologia de trabalho incluiu pesquisa bibliográfica de diversos livros e legislação,
para além da consulta de diversos projectos realizados anteriormente pelo Parque
Nacional do Vesúvio no Monte Somma. A componente de desenho técnico foi elaborada
utilizando o programa informático Autocad 2005.
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Capítulo II – Os Projectos Construtivos de Engenharia Biofísica

2.1

DEFINIÇÕES

A disciplina de projectos de Engenharia Biofísica faz parte integrante do plano curricular
da licenciatura de Engenharia Biofísica. Estes projectos aplicam-se na recuperação de
zonas verdes e sua valorização, recorrendo ao estudo pormenorizado de técnicas
construtivas e sua respectiva implementação, sendo importante que estas se adeqúem às
características físicas e biológicas do local, de forma a potenciar o seu valor ecológico.
É portanto uma disciplina técnica relativamente recente, que adopta na Europa diferentes
termos para a classificar. Em Itália, esta engenharia é conhecida por “Ingegneria
Naturalistica” (Engenharia Naturalística), e na Alemanha designa-se “Ingenieurbiologie”
(Engenharia Biológica). Em Espanha também já se observaram desenvolvimentos nesta
ciência, sendo conhecida por “Ingenieria del Paisaje” (Engenharia da Paisagem) (Bifulco,
2003).

Segundo a Associazione Italiana per la Ingegneria Naturalistica (AIPIN) (2002), “a
Engenharia Naturalística é uma disciplina técnico-científica que, através de metodologias
próprias da engenharia e sobre a base de critérios mecânicos, biológicos e ecológicos,
utiliza como material de construção plantas vivas ou partes delas em conjunto com outros
materiais, como: pedras, madeira, terra, mantas orgânicas, geotêxteis, etc.” Utiliza
portanto técnicas de renaturalização com a finalidade de criar ambientes idóneos a
espécies ou comunidades vegetais e/ou animais.
O termo engenharia é utilizado pois na sua metodologia aplicam-se dados técnicos e
científicos com fins construtivos, de consolidamento e antierosivos; a palavra naturalística
refere-se ao facto das suas funções estarem ligadas a organismos vivos, principalmente
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plantas de espécies autóctones, com a finalidade de reconstruir ecossistemas naturais e
aumentar a biodiversidade.

A definição dada pela Assembleia Fundadora da Associação para a Engenharia
Naturalística na Alemanha em 1980, diz-nos que “a Engenharia Naturalística é uma
disciplina técnico biológica que estuda a utilização das plantas nas obras de
consolidamento em linhas de água e encostas” (Florineth & Molon, 2004).

Assim, verifica-se existir uma concordância entre as várias definições apresentadas da
ciência em questão, agindo em conformidade no que diz respeito ao material usado na
aplicação das técnicas, bem como nos seus principais objectivos e características globais.
Os projectos de Engenharia Biofísica também apresentam estas características, e desta
forma, podem ser identificados com a designação italiana Engenharia Naturalística. Na
figura 2, apresenta-se um esquema retirado da sebenta de Engenharia Naturalística,
elaborado por Florineth (2004), sobre as relações funcionais que a envolvem.

Fig. 2 - Relações funcionais em Engenharia Naturalística. Adaptado de Florineth (2004).
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2.2

ABORDAGEM HISTÓRICA

Como já foi dito, o uso das técnicas de Engenharia Biofísica como uma disciplina é
relativamente recente. As primeiras zonas da Europa a utilizar este tipo de técnicas
concentraram-se na área alpina de língua alemã, por volta de 1800, mais particularmente
na Áustria e Suiça, onde se elaboraram os primeiros relatórios e publicações sobre o
tema. Mais recentemente, a divulgação de temas relacionados com a Engenharia
Biofísica recebeu um notável impulso de algumas publicações específicas. Algumas foram
de carácter geral, e outras estão ligadas a exemplos operativos pontuais, onde estas
publicações ilustraram as problemáticas concretas, afrontadas segundo os princípios dos
projectos em Engenharia Biofísica. O primeiro Instituto de Engenharia Biofísica europeu,
foi fundado na Universidade de Viena, dirigido por Florin Florineth (1994), enquanto no
mesmo ano era constituída em Espanha a Federação de Engenharia da Paisagem
(AEIP), organizadora de muitos congressos sobre o tema. Os projectos em Engenharia
Biofísica também se desenvolveram remotamente fora da Europa, assistindo-se em 1972,
à fundação nos Estados Unidos, da International Erosion Control Association (IECA)
(Venti et al., 2003).

Um dos principais impulsionadores desta engenharia, foi o professor austríaco Hugo
Meinhard Schiechtl. Desempenhou um papel importante no seu consolidamento científico
e na sua divulgação, efectuando diversas intervenções de consolidamento mediante o uso
de plantas vivas na luta contra a erosão. As experiências de Schiechtl permitiram o
desenvolvimento noutros países do interesse por esta ciência, como aconteceu na
Alemanha através de Seifert e Krudener, e por Hofmann em Itália. Realizaram-se obras
experimentais que foram submetidas a uma verificação sistemática e através da pesquisa
e da experimentação, individualizaram-se novos critérios de intervenção. Porém, o mais
Aldo Renato Mendes Freitas
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importante foi que desta maneira, foram lançadas as bases para as pesquisas analíticas
sobre atitudes biológicas das espécies vegetais usadas nesta tipologia de trabalhos (Venti
et al., 2003).

Segundo Venti et al. (2003), foi graças à actividade sistemática da Engenharia Biofísica na
zona montanhosa e alpina, que em 1978, foi fundada em Itália a Azienda Speciale Bacini
Montano dell’Alto Adige. Contudo, só a partir de 1984 é que se verificou em Itália uma
verdadeira aproximação no que diz respeito à execução de intervenções em pedreiras,
estradas e em zonas de sopé de montanha, com publicações específicas sobre o tema.
As principais normativas no campo ambiental e em particular sobre o impacto ambiental
surgiram em 1988, e previam de maneira mais ou menos explícita a inserção sistemática
de algumas tipologias de projecto com intervenções de Engenharia Biofísica. Outro
aspecto importante, foi a fundação em 1989 da Associazione Italiana per la Ingegneria
Naturalistica (AIPIN). Esta instituição distinguiu-se principalmente pela angariação de
sócios, o que demonstrou o interesse verificado pelos diversos estudiosos da área, bem
como pela qualidade das intervenções realizadas. O difundir do uso das técnicas de
Engenharia Biofísica seja a projectar, seja na realização das intervenções, levaram em
1996 à instituição por parte da AIPIN, de um elenco nacional de sócios AIPIN peritos
nestas matérias e na elaboração de um elenco das técnicas qualificadas na execução de
trabalhos de Engenharia Biofísica, na produção de material de viveiro e na
comercialização de produtos a usar neste tipo de obra (Venti et al., 2003).

2.3

FINALIDADES

As técnicas de Engenharia Biofísica têm como principal objectivo a reconstituição de
novas unidades ecossistémicas, que lhes conferem uma capacidade de auto-sustentação
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mediante processos naturais, com repercussões positivas sobre as características
geopedológicas, hidrogeológicas, hidráulicas, vegetacionais, faunísticas e paisagísticas
do território. São intervenções que permitem efectuar uma série de operações de defesa
do território, com o objectivo de conservação do solo, sobretudo em função da erosão,
que é o factor principal pelo lento e progressivo processo de enfraquecimento dos solos.
Desta forma, esta tipologia de intervenções inicia um processo evolutivo, que conduz a
um equilíbrio dinâmico capaz de garantir um nível mais elevado de metaestabilidade. Para
além disso, contribuem para o melhoramento da qualidade da paisagem, aumentando
desta maneira a complexidade, a conectividade e a biopotencialidade do sistema de
ecossistemas (Venti et al., 2003).

2.4

FUNÇÕES

De acordo com Venti et al. (2003), as intervenções de Engenharia Biofísica apresentam
uma variedade de funções relacionadas em diversos âmbitos, tais como:

Técnico – Funcionais
Resolução de problemas técnicos, como a consolidação de margens fluviais ou a
estabilização de uma vertente em risco de desmoronamento. É importante também para o
consolidamento e cobertura do terreno, redução da erosão fluvial, protecção do terreno
contra a erosão, sistematização hidrogeológica e aumento da retenção das precipitações,
bem como para o melhoramento da drenagem.

Naturalísticas – Ecológicas
Permitem a recriação das condições ecológicas de base, dando início aos processos que
tendem

para

ecossistemas
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heterogeneidade. Para além disso, contribuem para o melhoramento das características
químico – físicas do terreno e dos cursos de água, permitindo a recuperação de áreas
degradadas e o desenvolvimento de associações vegetais autóctones. Com a criação de
macro e micro ambientes naturais, é possível obter um aumento da biodiversidade local e
territorial.

Estético – Paisagístico
Reinserção das obras na paisagem natural e protecção do ruído.

Sócio – Económica
Relativa ao benefício social induzido, à gestão económica dos recursos naturais e à
poupança obtida no que respeita às técnicas tradicionais sob custos de construção e de
manutenção de algumas obras.

Desenvolvimento da ocupação
Nas áreas de colinas e montanhas ou depressões.

2.5

ÂMBITOS DE INTERVENÇÃO

As técnicas de Engenharia Biofísica poderão ser utilizadas em diversos âmbitos (Venti et
al., 2003):

- Sistematização de deslizamentos de terra, consolidamento, saneamento e requalificação
ecológica de taludes naturais sujeitos a desastres hidrogeológicos;
- Sistematização hidráulica das margens fluviais; criação de rampas de subida para a
ictiofauna; realização de ambientes idóneos à paragem e reprodução de animais;
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- Sistematização de portos, da costa marítima e estabilização de dunas costeiras;
- Consolidamento e estabilização de taludes rodoviários e ferroviários;
- Construção de caixas de água de segurança e ecossistemas filtro a jusante das
descargas hídricas;
- Reconstrução de habitats, consolidamento e requalificação ecológica de taludes
desnudados e derivados de acções de projectos infraestruturais;
- Realização de novas estruturas ambientais de modo a garantir a permanência e a
mobilidade da fauna protegida (escadas de subida para os peixes, passagens superiores
e inferiores para a fauna, cercas de protecção);
- Recuperação de pedreiras e de zonas de descargas.

2.6

DIMENSIONAMENTO DAS OBRAS

De acordo com Venti et al. (2003), quando se efectuarem obras onde se apliquem as
técnicas de Engenharia Biofísica, é necessário respeitar um critério muito importante: usar
a mínima tecnologia necessária para a resolução dos problemas (Lei do Mínimo). Este é
um aspecto importante, que se deve ter em conta nas fases de programação das
planificações, de projectar e de execução das intervenções e das obras relativas à tutela
do solo e à prevenção dos riscos hidrogeológicos, para além da mitigação dos impactos
derivados da realização de obras e infra-estruturas. Deste modo, não se deverão efectuar
obras sobredimensionadas ou de qualquer modo obras de complexidade excessiva em
respeito ao problema a resolver, nem tão pouco obras sub-dimensionadas.
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Fig. 3 - Nível mínimo de energia. Adaptado de Venti et al. (2003).

2.7

LIMITAÇÕES EM ENGENHARIA BIOFÍSICA

A Engenharia Biofísica apenas pode substituir em parte a engenharia clássica, e nas
condições físicas, técnicas e ambientais adequadas. Um dos factores que se coloca
muitas vezes como um aspecto limitante tem a ver com a falta de formação da mão-deobra, sendo portanto necessário a sua promoção. Outro aspecto importante prende-se
com o facto das obras de Engenharia Biofísica estarem dependentes de um factor muito
determinante como a estacionalidade. Ou seja, os trabalhos devem ser realizados nas
estações em quais o material vegetal está no estado vegetativo adequado e também
quando as características climáticas locais são favoráveis ao enraizamento da vegetação.
Este aspecto deve-se ter em conta na fase de programação de trabalhos. Depois de
efectuados os trabalhos torna-se necessário a existência de um controlo, verificação e
manutenção constantes das obras (Venti et al., 2003).
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Capítulo III – Contexto Normativo

3.1

LEGISLAÇÃO NACIONAL ITALIANA

No contexto normativo, verifica-se através da análise de diversa legislação italiana sobre
as intervenções a efectuar na paisagem, que existem leis que apelam à necessidade de
usar as técnicas de Engenharia Biofísica. Para além disso, outro aspecto muito importante
prende-se com o facto de poder ocorrer a substituição de algumas obras tradicionais por
obras de Engenharia Biofísica. Deste modo, é possível através de processos de
recuperação naturalística, botânica e faunística, efectuar uma fase onde se projectam as
requalificações paisagísticas. De realçar também o facto que em Itália a Engenharia
Biofísica está incluída entre as actividades definidas como “obras públicas”.
Segundo Cornelini (2004), os principais aspectos normativos italianos referentes à
Engenharia Biofísica a nível nacional são os seguintes:

- Lei de 25 Julho 1904, n°52, “TEXTO ÚNICO SOBRE AS OBRAS HIDRÁULICAS”
É uma lei bastante antiga, que apresenta de algum modo um factor contraditório, pois
proíbe as plantações que se procedem dentro dos cursos de água, torrentes e canais, a
obstruir a secção normal e necessária ao livre fluxo das águas.

- Decreto Ministerial de 20 Agosto 1912, "APROVAÇÃO DAS NORMAS PARA A
PREPARAÇÃO DOS TRABALHOS DE SISTEMATIZAÇAO HIDRÁULICA – FLORESTAL
NAS BACIAS"
Faz referência à fase onde se projectam as requalificações paisagísticas.
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- Lei de 18 Maio 1989, n°183, “NORMAS PARA A SISTEMATIZAÇÃO ORGANIZATIVA E
FUNCIONAL DA DEFESA DO SOLO”
Foi a lei mais significativa. Tem por objectivo assegurar a sistematização, a conservação e
a recuperação do solo nas bacias hidrográficas, com intervenções hidrogeológicas,
hidráulicas, hidráulica-florestais, hidráulica-agrárias, silvo-pastoris, de florestação e de
saneamento das águas, de defesa do solo, do uso e da gestão do património hídrico para
os usos de racional desenvolvimento económico e social e a tutela dos aspectos
ambientais. Estas intervenções passam também por processos de recuperação
naturalística, botânica e faunística.

- Lei de 2 Maio 1990, n°102, “DISPOSIÇÕES PARA A RECONSTRUÇÃO E O
RENASCIMENTO DA VALTELLINA”.
É a primeira lei a nível nacional que apela à necessidade de usar técnicas de Engenharia
Biofísica, embora na altura fosse chamada por Bioengenharia. “As intervenções de
sistematização hidrogeológica nas áreas de maior relevância ambiental, …com o emprego
de técnicas de bioengenharia, …”

- Decreto do Presidente da República de 14 Abril 1993, “ACTO DE ENDEREÇO E
COORDENAMENTO ÀS REGIÕES, DE CRITÉRIOS E MODALIDADES PARA A
REDACÇÃO DOS PROGRAMAS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E FLORESTAL”
Este decreto sublinha que deve ser feita particular atenção à conservação das
associações vegetais e à renaturalização das margens das linhas de água e recomenda,
onde seja possível, a substituição de algumas obras com “tecnologia de Engenharia
Ambiental”.
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- Lei de 8 Outubro 1997, nº 344, “DISPOSIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E A
QUALIFICAÇÃO DAS INTERVENÇÕES E DA OCUPAÇÃO NO CAMPO AMBIENTAL”
Com esta lei, o Ministério do Ambiente promove iniciativas de suporte às acções em tal
sector da Administração Pública, de modo a aumentar a eficiência das intervenções
relativas, também sob o perfil da capacidade de utilização dos recursos derivados por
financiamentos da União Europeia.

- Lei de 2 Outubro 1997, nº 345, “FINANCIAMENTOS PARA AS OBRAS E
INTERVENÇÕES DE VIABILIDADE, INFRAESTRUTURAS, DE DEFESA DO SOLO,
PARA ALÉM DA SALVAGUARDA DE VENEZA”

- Lei de 3 Agosto 1998, nº267, (conversão com modelo do D.L. 11/06/1998, nº180)
“MEDIDAS URGENTES PARA A PREVENÇÃO DO RISCO HIDROLÓGICO E A FAVOR
DAS ZONAS ATINGIDAS POR DESASTRES DE DESLIZAMENTOS DE TERRAS NA
REGIÃO CAMPANIA”
Propõe a determinação das posições e perímetros das zonas em potencial risco
hidrogeológico, instaurando medidas de protecção que previnam os deslizamentos de
terras.

- Texto coordenado do Decreto-Lei de 11 Fevereiro 1994, nº 109, “LEI QUADRO,
COORDENADA COM AS MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELO DECRETO-LEI A.S.
2288 EM MATÉRIA DE OBRAS PÚBLICAS” (MERLONI TER 1998)
Introduz a Engenharia Biofísica entre as actividades definidas como “obras públicas”.

- Decreto-Lei de 4 Fevereiro 1999, “ACTUAÇÃO DOS PROGRAMAS URGENTES PARA
A REDUÇÃO DO RISCO HIDROGEOLÓGICO”
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Com esta lei, pede-se que na redacção técnica de acompanhamento ao pedido de
fornecimento de financiamento, venha indicado o eventual recurso a técnicas de
Engenharia Biofísica.

- Decreto-Lei de 11 Maio 1999, nº 152, “DISPOSIÇÕES SOBRE A TUTELA DAS ÁGUAS
POLUÍDAS

E

ACOLHIMENTO

DA

DIRECTIVA

91/271/CEE

RELATIVO

AO

TRATAMENTO DAS ÁGUAS DE FLUXO URBANAS”
Faz referência a diversos aspectos peculiares da Engenharia Biofísica.

- Decreto do Presidente da República de 2 Setembro 1999, “REGULAMENTO DAS
NORMAS TÉCNICAS RELATIVAS AOS ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
ALGUMAS CATEGORIAS DE OBRAS”

- Decreto do Presidente da República de 21 Dezembro 1999, n°554, “REGULAMENTO
DE ACTUAÇÃO DA LEI QUADRO EM MATÉRIA DE TRABALHOS PÚBLICOS 11
FEVEREIRO 1994, Nº 109, E SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES”
Indica que no documento preliminar, com aprofundamentos técnicos e administrativos
graduados em relação à entidade, à tipologia e categoria da intervenção a realizar, seja
reportada entre outras as indicações da situação inicial e a possibilidade de a obra ser
realizada com obras de Engenharia Biofísica.

- Decreto do Presidente da República de 25 Janeiro 2000, n°34, “REGULAMENTO DE
INSTITUÇÃO DO SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO PARA OS EXECUTORES DE
TRABALHOS PÚBLICOS, NO SENTIDO DO ARTIGO 8 DA LEI 11 FEVEREIRO 1994, Nº
109, E SUCESSIVAS MODIFICAÇÕES”
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Define as novas categorias de trabalhos pelos quais pode ser requerida a qualificação dos
ditos executores.

- Decreto Ministerial de 4 OUTUBRO 2000, nº 175, “REDETERMINAÇÃO E
ACTUALIZAÇÃO DOS SECTORES CIENTÍFICOS - DISCIPLINARES E DEFINIÇÕES
DAS

DECLARAÇÕES

RELATIVAS,

NO

SENTIDO

DO

ART.2

DO

DECRETO

MINISTERIAL 23 DEZEMBRO 1999”

3.2

LEGISLAÇÃO REGIONAL DA CAMPANIA

Para a região da Campania, estão definidas as seguintes normativas em matéria de
defesa do território e Engenharia Biofísica (Cornelini, 2004):

- Lei Regional, 7 Janeiro 1983, nº 9 “NORMAS PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES
REGIONAIS EM MATÉRIA DE DEFESA DO TERRITÓRIO AO RISCO SÍSMICO”
Define, com a finalidade de prever o risco sísmico, novas modalidades para a vigilância
sobre as construções, ampliações e reparações, a executar segundo sistemas
construtivos.

- Junta Regional, 22 Novembro 1998, “PROGRAMA DAS INTERVENÇÕES URGENTES
PARA A QUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E SANEAMENTO HIDROLÓGICO DO
TERRITÓRIO REGIONAL”

- Determinação de 21 Fevereiro 2001, nº 9/2001, “ÂMBITO OBJECTIVO DA APLICAÇÃO
DA DISCIPLINA CONTIDA NO ART. 88 DO DPR 554/1999”
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- Decreto do Presidente da Junta Regional, nº 574, de 22 Julho 2002, “REGULAMENTO
PARA A ACTUAÇÃO DAS INTERVENÇÕES DE ENGENHARIA BIOFÍSICA”
Refere actualizações sobre as técnicas a usar em obras de Engenharia Biofísica e prevê a
prioridade de uma tipologia desta obras em relação a outro tipo de intervenções.
“Quando a intervenção prevê a construção de obras, é necessário adoptar métodos de
realização tal que não comprometam de modo irreversível as funções biológicas do
ecossistema no qual sejam inseridas…”
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Capítulo IV – Deslizamentos de terra

4.1

INTRODUÇÃO

Existem na natureza diversas formas que geralmente não consideramos que mudem no
tempo, como os vales, as montanhas e as planícies. Mas na realidade, a superfície do
nosso planeta transforma-se continuamente, embora seja de um modo demasiado lento
para que se possamos aperceber. No caso dos deslizamentos de terra, os eventos sofrem
uma terrível aceleração e em poucos instantes a natureza desenvolve um trabalho que de
um outro modo requereriam milhares ou mesmo milhões de anos. Este foi o tipo de
mecanismo natural que levou à obstrução do percurso nº 3 do Parque Nacional do
Vesúvio a cerca de 3340 m do seu início, resultando num deslocamento de material muito
elevado.

4.2

DEFINIÇÃO E DESCRIÇÃO DO FENÓMENO

Segundo Varnes (1984), um deslizamento de terra é um movimento controlado da
gravidade, superficial ou profundo, rápido ou lento, em rocha ou em terra.
É portanto, um dos muitos processos naturais que formam a superfície da terra,
representando perigo apenas quando ameaçam a humanidade. Os deslizamentos de
terra pertencem a um grupo muito mais amplo de processos em taludes referidos como
movimentos de massa. A definição de movimento de massa inclui todos os processos que
envolvem a subida ou descida de material num talude sob a influência da gravidade.
Alguns processos de movimentos de massa, são imperceptivelmente lentos e difusos
enquanto outros, tal como os deslizamentos de terra, são capazes de mover o solo a altas
velocidades, e têm limites claramente identificáveis, frequentemente na forma de
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superfícies de corte. Os deslizamentos de terra são portanto uma manifestação de
instabilidade dos taludes (Crozier et al., 2005).

A Teoria de Coulomb diz-nos que: o equilíbrio de forças mostra que a força de corte no
plano inclinado do talude é T = W sin (α) e que a força normal que actua no talude é N =
W cos (α), onde W é o peso do bloco. A relação entre a força de corte e a força normal é
T/N = tan (α). Enquanto esta relação for menor que um certo valor crítico, o coeficiente de
atrito (f), o bloco permanecerá em equilíbrio. No entanto, se o ângulo do talude se tornar
tão grande que tan (α) = f, o bloco deslizará pelo talude abaixo. Em taludes mais abruptos
o bloco nunca poderá estar em equilíbrio (Verruijt, 2001).

Fig. 4 - Diagrama demonstrativo da Teoria de Coulomb. Adaptado de Verruijt (2001).

Assim, verifica-se existirem em cada talude tensões que tendem a promover o movimento
de descida de material (tensão de corte) e tensões opostas que tendem a resistir ao
movimento (força de corte). Para avaliar o grau de estabilidade, estas tensões podem ser
calculadas para uma conhecida ou estipulada superfície de falha dentro do talude e
comparada para fornecer um factor de segurança (definido como a relação entre a força
de corte e a tensão de corte). Num talude estático, a força de corte excede a tensão de
corte e o factor de segurança é maior que 1.0, enquanto que para taludes em movimento,
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a força de corte é equilibrada pela tensão de corte e o factor de segurança é suposto ser
1.0. (Selby, 1993).

Por outras palavras, quando um fenómeno deste tipo ocorre, dá-se uma atracção do
material que constitui um talude ou uma parede rochosa em direcção ao baixo de
gravidade, a força que dá peso a cada objecto. Isto significa que a resistência interna do
material foi vencida pela força de gravidade, causando o seu arrastamento. O equilíbrio
das forças poderá ser influenciado por diversos factores, tais como a natureza do terreno
ou da rocha, a forma do talude ou a quantidade de água presente no mesmo. Estas
condições de equilíbrio poderão ser alteradas através de causas naturais ou artificiais
(Vitiello, sd).

A modelação dos taludes é regulada pela combinação dos vários processos de
degradação e desnudamento que provocam, em períodos longos, o abaixamento dos
relevos (erosão) e um enchimento das áreas de depressão (acumulação). A evolução
deste processo de constante modificação do solo determina as condições de instabilidade
verificadas nos taludes. Estas condições de estabilidade estão ligadas à relação entre os
processos de alteração química e física, com os processos de erosão e transporte dos
sedimentos. Os primeiros estão ligados essencialmente às condições climáticas, e agem
perpendicularmente ao talude, sendo responsáveis pela degradação das rochas e
terrenos superficiais e consequente formação sobre o terreno de uma superfície detrítica
instável; por sua vez, os processos de erosão e transporte dos sedimentos desenvolvemse paralelamente ao talude e são devidos principalmente à acção da água de
escorrimento superficial e aos movimentos de massa que causam erosão na rocha “in
situ” e a transportam em direcção ao baixo de gravidade os sedimentos.
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4.3

CLASSIFICAÇÃO

De acordo com a classificação de Varnes (1984), os movimentos terrosos ou rochosos
numa encosta podem-se distinguir em cinco classes diferentes:

Queda: movimento caracterizado pelo deslocamento de material em queda livre e do
sucessivo movimento, por saltos e/ou ressaltos, de fragmentos de rocha. Geralmente
verificam-se em taludes com descontinuidades estruturais (falhas e planos de
estratificação) e são por norma imprevisíveis com velocidades de queda de material
elevadas. O mecanismo de queda, ocorre em paredes de rocha inclinadas, das quais se
arrancam blocos de material que se precipitam na base da escarpa (Vitiello, sd).

Fig. 5 - Mecanismo de Queda. Adaptado de Vitiello (sd).

Tombamento: movimentos similares aos do mecanismo de queda e caracterizados pela
rotação frontal do material que roda à volta de um ponto sob o centro de gravidade da
massa. Os materiais em questão são as rochas lapídicas que têm um intenso processo de
alteração e/ou que apresentam superfícies de descontinuidade (falhas ou superfícies de
estrato). Os deslizamentos de terra por tombamento verificam-se geralmente nas zonas
onde as superfícies de estrato são sub-verticais (a) ou ao longo das margens dos cursos
de água por descalçamentos na base (b) (Vitiello, sd).
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Fig. 6 - Mecanismo de Tombamento. Adaptado de Vitiello (sd).

Deslizamento: verificam-se quando se supera a resistência ao corte dos materiais
rochosos ao longo de uma ou mais superfícies de neoformação, ou pré-existentes, ou
também em correspondência a um nível menos homogéneo e resistente. Entre os
escorrimentos podem-se distinguir duas tipologias: escorrimentos do tipo rotacional e
escorrimentos do tipo translativo. O primeiro (figura 7), ocorre em terrenos ou rochas
dotadas de coerência e desenvolve-se ao longo de uma superfície geralmente côncava,
que se produz no momento da ruptura do material. O segundo tipo de escorrimento (figura
8), consiste no movimento de maços rochosos ou de terrenos, ao longo de uma superfície
pré-existente inclinada na mesma direcção do talude (Vitiello, sd).

Fig. 7 - Mecanismo de Deslizamento
Rotacional. Adaptado de Vitiello (sd).
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Escoamento: estes movimentos verificam-se em terrenos soltos e são evidenciados por
deformações de material de tipo plástico, apresentando uma velocidade variável na área
de desmoronamento. Os terrenos afectados por este tipo de deslizamento de terra são: as
zonas alteradas por montes rochosos, as coberturas aluviais, os sedimentos
preferencialmente de componente arenosa (tipo piroclásticos), argilosa e/ou limosa, as
acumulações de deslizamentos de terra precedentes (Vitiello, sd).

Fig. 8 - Mecanismo de Escoamento. Adaptado de Vitiello (sd).

Expansões laterais: sucedem em particulares condições morfoestruturais nas quais está
presente uma sobreposição entre rochas de contraste elevado de competência, dando
lugar a deformações diferenciais. As causas condicionantes são o aumento das pressões
intersticiais na base do litotipo de maior competência ou o incremento da carga
piezométrica no monte superior. As deformações surgem também em inclinações muito
baixas e são evidenciadas pela desarticulação e subdivisão em blocos da rocha superior.
Podem verificar-se também em terrenos com diverso grau de consolidação (Vitiello, sd).
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Fig. 9 - Mecanismo de Expansões Laterais. Adaptado de Vitiello (sd).

Na zona de estudo, o deslizamento de terra no talude deu-se inicialmente com um
mecanismo de queda, pois no topo da encosta encontram-se diversos maciços rochosos
fracturados, onde se nota claramente a separação das rochas e do terreno adjacente
(figura 11).

Fig. 10 - Topo do talude. Percurso nº 3 (03/05/2005).

As rochas e solo deslocados do topo do talude embateram com grande violência no
terreno inferior, originando por sua vez um mecanismo de escorrimento rotacional, que
causou o deslocamento de uma elevada quantidade de terreno. O terreno deslocado
escorreu em direcção ao baixo de gravidade, tendo como consequência a obstrução do
percurso pedonal.
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Fig. 11 - Vista lateral do talude.
Percurso nº 3 (23/03/05).

4.4

Fig. 12 - Vista frontal do talude.
Percurso nº 3 (03/05/05).

CAUSAS

“…sobre as vertentes do vulcão, também a baixas cotas, e também sobre as vertentes
dos montes vizinhos, apoiados sobre a rocha-mãe, frequentemente, se encontram as
famosas camadas de produtos piroclásticos: basta um pequeno descalçamento de
material para que se dê início a desmoronamentos e deslizamentos de terra.” (Bifulco,
2001).

Os deslizamentos de terras no Parque Nacional do Vesúvio são eventos que se fazem
sentir frequentemente. Todos os aspectos que caracterizam o Parque Nacional do
Vesúvio, tanto a nível pedológico, como a nível climático, são razões mais que suficientes
para explicar uma frequência tão elevada destes fenómenos naturais.
No caso em estudo, as principais causas que originaram este deslizamento, poderão estar
ligadas ao tipo de solo presente, que devido às suas características pedológicas é um
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solo que não se agrega bem, apresentando portanto pouca coesão entre as partículas
que o constituem. A este factor juntam-se os períodos climáticos desfavoráveis que se
fizeram sentir no último Inverno, caracterizados por uma elevada quantidade de
precipitação, que promove um incremento da acumulação das águas sobre o talude,
aumentando o peso específico aparente do terreno, e fazendo com que o peso das
massas situadas nas porções altas do talude jogasse a favor da ruptura e do
desmoronamento. A estes factores climáticos adversos, também se pode adicionar o facto
de se registar a queda de neve sobre o talude, e convém esclarecer um facto importante
que é o de a água quando congela se expandir em cerca de 9%, o que poderá conduzir à
quebra dos maciços rochosos, quando a água se insere nos poros rochosos. De realçar
também o facto, de estarmos perante um talude que apresenta um declive muito íngreme,
e com uma elevada altura, cerca de 20 metros.

Segundo Vitiello (sd), poderão existir dois tipos de causas que provocam a instabilidade
nos taludes e portanto alteram as condições de equilíbrio. As causas poderão ser
estruturais ou predisponentes, ou então causas ocasionais ou determinantes.
As causas estruturais são as que estão ligadas a factores geológicos, morfológicos,
hidrológicos, como a forma e as dimensões dos corpos geológicos, os tipos litológicos, a
estrutura dos estrados, o estrado de fracturação, a alteração das rochas, a
permeabilidade, a inclinação dos taludes, etc.
As causas ocasionais são aquelas que determinam naquele particular momento a
alteração dos equilíbrios naturais, em consequência da desfavorável combinação de mais
factores: as mais frequentes estão ligadas à acção da água quer seja superficial quer seja
profunda, e também à acção antrópica.
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As alterações de equilíbrio podem estar ligadas essencialmente a duas categorias
(Vitiello, sd):

- Incremento dos esforços tangenciais (de corte) que podem ser causados por diversos
factores como solicitações sísmicas, aumentos de carga sobre o talude, aumento do peso
específico aparente do terreno, aumento do declive do talude. O peso das massas
situadas nas porções altas do talude joga a favor da ruptura e do desmoronamento,
porque se traduz em grande parte em força de corte. Pelo contrário as massas postas na
base exercitam um papel de contraste e de estabilização.

- Decréscimo das resistências ao corte, que podem por sua vez depender de uma
diminuição da coesão entre as partículas, amolecimento do material (pela presença de
água), aumento das pressões neutras (por eventos meteorológicos ou por condições
hidráulicas particulares na vizinhança, que determinam uma diminuição das pressões
efectivas e, portanto, da resistência ao corte) ou com o insurgir de solicitações de
natureza sísmica.

Quando se passa de uma simples humidade à completa saturação do terreno, ou seja,
quando se dá um completo preenchimento dos espaços vazios entre as partículas, a água
elimina totalmente a coesão aparente e reduz de maneira sensível a resistência ao atrito.
A resistência ao corte das rochas e dos terrenos é habitualmente a soma das coesões e
atrito, em formas e em modos diferentes segundo as condições nas quais se encontram.
Além disso, um mesmo talude raramente se apresenta como um corpo homogéneo e
compacto; de facto, ele é atravessado por fracturas, estratificações ou outras superfícies
de fraqueza, ao longo das quais age em prática apenas a força de atrito. Por esta razão a
água é o agente destabilizador mais importante para os taludes (Vitiello, sd).
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4.5

CONSEQUÊNCIAS

As consequências do deslizamento de terra verificado no percurso nº 3 do Parque
Nacional do Vesúvio, foram essencialmente a nível paisagístico, com a modificação
estrutural do talude em questão. O percurso ficou completamente obstruído (figura 14),
com destruição do apoio lateral do caminho, devido ao impacto das terras arrastadas e
dos maciços rochosos deslocados. Neste
momento ainda não é um percurso seguro,
pois para além da obstrução do caminho,
ainda

se

fazem

sentir

pequenos

movimentos e quedas de materiais.

Fig. 13 – Consequências do deslizamento de terra.
Percurso nº 3 (23/03/05).

A gravidade das consequências de um deslizamento de terras depende apenas em parte
das suas dimensões. Em áreas pouco povoadas pode acontecer que o desabamento de
um talude inteiro ocorra sem testemunhos, enquanto um pequeno desmoronamento de
uma zona urbanizada pode provocar centenas de
vítimas. O grande desastre é resultado de uma
desafortunada combinação de elementos. De realçar o
sentido preventivo do Parque Nacional do Vesúvio, que
nas imediações da zona acidentada possui sinalética
vertical, que alerta para a ocorrência de queda de
materiais (figura 15).
Fig. 14 - Sinalética de prevenção no percurso nº 3. (03/05/05).
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4.6

PREVENÇÃO E ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÃO

Para garantir a estabilidade de um talude evitando os deslizamentos de terra, parece evidente que as medidas a tomar passarão
pela determinação e controlo de diversos factores desfavoráveis à sua estabilidade Vitiello (sd). Estes factores dizem respeito a
diversos aspectos, que resultam alguns deles das próprias características dos taludes, ficando invariáveis no tempo. Existem outros
que pela sua rápida variabilidade devem ser sujeitos a controlos periódicos. Desta forma, diferenciam-se dois tipos de factores
(invariáveis ou variáveis no tempo), que desempenham uma influência activa na estabilidade de um talude. A identificação destes
factores e a descrição dos aspectos a serem analisados em cada um encontram-se resumidos na tabela seguinte:
Tabela 1 – Aspectos a ter em conta na análise de diversos factores que causam instabilidade nos taludes.
Aspectos a analisar

Invariáveis
Geológicos
Hidrogeológicos

Morfológicos
Estruturais

Tipo de rocha que constitui a área de interesse, tanto à superfície como em profundidade
Permeabilidade das formações rochosas que condiciona o tipo de circulação hídrica superficial e subterrânea
Inclinação dos taludes da área de interesse, pois a força que permite o movimento do deslizamento de terra é a força
da gravidade (quanto mais inclinada for a superfície topográfica, maior é a instabilidade e a velocidade com a qual o
deslizamento de terra se dará)
Verificar a presença de fracturas ou falhas, de superfícies de estratificação, e a orientação dos estrados de rocha
devido ao efeito da pressão exercitada

Aqueles que possam ser alvo de medições em laboratório mediante pesquisas precisas e específicas para cada
Geológicos-Técnicos litologia, que nos dão indicações das resistências às solicitações de corte oferecidas pelas rochas aos esforços
direccionais
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Variáveis
Climáticos

Variações de caudal da rede drenante superficial e efectuar levantamentos das superfícies livres das toalhas aquíferas
subterrâneas

Vegetativos

Uma vasta cobertura vegetativa constitui um obstáculo natural à acção dos agentes atmosféricos

Antrópicos

As acções antrópicas, quer sejam activas (escavações, o sobrecarregar dos taludes ou o desflorestamento), ou
passivas (abandono das terras), desenrolam um papel de aceleração dos processos morfogenéticos

Estratégias de Intervenção

Existem dois tipos de estratégias de intervenção, que podem contribuir para a mitigação do risco de ocorrência de um deslizamento
de terra, usando para esse efeito intervenções estruturais (redução da perigosidade), ou então intervenções não estruturais (redução
do dano potencial). De realçar o facto de que estas tipologias de intervenção estão previstas no Decreto-Lei de 18 Maio de 1989,
n°183 “Normas para a Sistematização Organizativa e Funcional da Defesa do Solo”.
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Tabela 2 – Estratégias de Intervenção para a mitigação do risco de ocorrência de um deslizamento de terra.
Estruturais
Sobre as causas
predisponentes do
fenómeno

Obras de saneamento e de sistematização hidrogeológica do território, ou também através da racionalização das práticas
agrícolas ou de uso do solo.

Directamente sobre Intervenções de estabilização através da redução das forças destabilizantes ou o incremento das forças resistentes (técnicas de
o fenómeno
Eng.ª Biofísica, drenagem, tratamento químico – térmico, etc.)
Não Estruturais
Programação de acções na planificação territorial e normativa (evacuação de áreas instáveis e transferência dos centros
Sobre elementos de
habitacionais, interdição ou limitação da expansão urbanística em zonas instáveis, definição do uso do solo correspondente para
risco
as áreas instáveis)
Intervenções do tipo técnico ou normativo, respeitantes à organização social do território (consolidamento dos edifícios com
Sobre a sua
consequente redução da entidade de danificação, instalação de medidas de protecção, colocação de sistemas de monitorização e
vulnerabilidade
de alarme, organização de planos de emergência e de socorro)

Comparativamente, as intervenções estruturais apresentam geralmente custos elevados justificáveis apenas em condições de risco
excepcional (centros habitacionais, bens monumentais, etc.). Por seu lado, as intervenções não estruturais, apresentam uma maior
flexibilidade e um custo relativamente reduzido, razão pela qual devam ser promovidas nas zonas de risco elevado.
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Capítulo V – Caracterização Biofísica

5.1

ENQUADRAMENTO GERAL

O Parque Nacional do Vesúvio foi oficialmente fundado a 5 de Junho de 1995. Foi
instituído, no sentido da Lei nº 394 de 6 de Dezembro de 1991, ”Lei Quadro sobre as
Áreas Protegidas”, que dita os princípios fundamentais para a instituição e gestão das
áreas naturais protegidas, com a finalidade de garantir e de promover, de forma
controlada, a conservação e a valorização do património natural de Itália.

Tendo em conta os princípios fundamentais em que se baseia o Decreto-Lei referido
anteriormente, o Parque Nacional do Vesúvio apresenta como seus objectivos e
finalidades a conservação das espécies animais e vegetais, das singularidades
geológicas, das formações paleontológicas, das comunidades biológicas, dos biótopos,
dos valores cénicos e panorâmicos, dos processos naturais e hidrogeológicos, e dos
equilíbrios ecológicos do território vesuviano.

De modo a alcançar estes objectivos, o Parque Nacional do Vesúvio propôs-se a aplicar
métodos de gestão ou de restauro ambiental idóneos a realizar uma integração entre o
homem e o ambiente natural, mediante a salvaguarda dos valores antropológicos,
arqueológicos, históricos e arquitectónicos e das actividades agro-silvo-pastoris e
tradicionais. Para além disso, promove actividades de educação, de formação, de
pesquisa científica, actividades recreativas, desenvolvendo também acções de defesa e
reconstituição dos equilíbrios hidráulicos e hidrogeológicos.
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5.2

ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO

Geograficamente, o território do Parque Nacional do Vesúvio abrange uma área de cerca
de 140 km2 e estende-se por uma faixa de latitude relativamente restrita (de 40°N 42’ a
40° 54’), num intervalo de altitude compreendido entre o nível médio do mar (n.m.m) e os
1281 metros acima do n.m.m., indicativos da cota da cratera do Vesúvio. A distribuição
das faixas de altitude é caracterizada pelo predomínio das áreas de colinas, tanto que a
cota média do território é cerca de 640 m acima do n.m.m (Pasquale, 2004).

Fig. 15 - Localização da zona de estudo. Adaptado de Bifulco (2001).

A zona de estudo (identificável na figura 16 com um ponto vermelho), situa-se dentro do
território do Parque Nacional do Vesúvio, mais precisamente nas vertentes do Monte
Somma viradas a NO – O. Faz parte do percurso número 3 do Parque Nacional do
Vesúvio, denominado “O Monte Somma”, e situa-se a cerca de 3.340 metros do início do
percurso. Em termos de altitude, encontramo-nos a cerca de 708 metros n.m.m.
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5.3

ASPECTOS GEOLÓGICOS E GEOMORFOLÓGICOS

5.3.1 Introdução
Segundo Doronzo (2001), a planície Campana, na qual insere a zona de estudo, é
representada por terrenos constituídos por depósitos piroclásticos provenientes de duas
áreas de vulcanismo activo da região Campania, os Campi Flegrei e o Somma-Vesuvio.
Existem portanto, para além de depósitos piroclásticos flegrei e vesuviani, depósitos
marinhos e aluvionares gerados pelo desagregar seja de materiais vulcanoclásticos seja
por relevos carbonáticos circundantes. Estas duas zonas diferenciam-se completamente
por motivos estruturais, vulcanológicos e petrográficos.

O Somma-Vesuvio é um vulcão central composto, constituído pelo Monte Somma, e por
um cone mais recente, o Vesuvio. Para os produtos mais antigos estima-se uma idade de
cerca de 25.000 anos e assinalam-se em perfurações profundas (1125 m) lavas com
idades de cerca de 0,3-0,5 milhões de anos. O Somma é constituído essencialmente por
lavas com uma morfologia resultante de diferentes episódios de colapso por causa da
remoção da parte apical do edifício vulcânico.

A história eruptiva do Somma-Vesuvio foi caracterizada por erupções de diversa
intensidade e tipologia, onde se podem englobar três grandes grupos: erupções a
pequena escala caracterizadas por uma actividade efusiva ou mista (efusiva estromboliana); erupções de pequena energia de carácter exclusivamente explosivo (sub plinianas); erupções de grande energia (plinianas) como por exemplo a de Pompei em 79
d.C. Três destas erupções (Pompei em 79 d.C., Avellino à 3.360 anos atrás e Mercato à
7.900 atrás) produziram colapsos caldéricos.
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As erupções plinianas dão origem a uma fase de queda dos produtos e sucessivamente
uma fase de fluxo que se poderá expandir prolongando-se por vários quilómetros, onde a
morfologia do terreno o permita.

5.3.2 Geologia
O Parque Nacional do Vesúvio insere-se na província de Nápoles e a sua área está
representada na Carta Geológica de Itália (escala 1/100.000), folhas 183-184 Napoli-Isola
d’Ischia e 185 Salerno editada pelo Servizio Geologico d’Italia.

Na zona afectada pelo deslizamento de terra, é possível encontrar diversos produtos
sólidos, que apresentam na sua constituição fragmentos de tamanho variado. Estes
produtos sólidos surgem como resultado do mecanismo de queda de materiais
piroclásticos, provenientes das erupções vulcânicas, e são constituídos por rochas das
paredes da chaminé, e por porções de lava, consolidada ou não. Para além disso,
principalmente nas depressões existentes, encontram-se terrenos depositados por
mecanismos de fluxo, sendo estes constituídos por pedras-pomes, cinzas, escórias, e em
alguns locais grandes blocos de líticos.
Noutras áreas, como resultado de fenómenos de gravidade e erosão, registam-se
acumulações de material na base dos taludes. Nos cursos de água, verifica-se a presença
de terrenos piroclásticos aluvionares, que criaram sulcos em toda a zona. Desta forma,
verifica-se que devido à alternância dos vários fenómenos até agora mencionados, se dá
uma notável complexidade nas relações estratigráficas entre as várias unidades, nas
características litológicas das formações existentes e uma extrema variabilidade
(Doronzo, 2001).

Aldo Renato Mendes Freitas

36

Proposta de Requalificação Biofísica e Paisagística de um Talude num Percurso do Parque Nacional do Vesúvio com Técnicas de Engenharia Biofísica

Na Carta Geolitológica promovida pelo Piano Stralcio per l’Asseto Idrogeologico (La Greca
et al., 2002), as sequências piroclásticas que sofreram erupção à cerca de 18.000 atrás e
os afloramentos ao longo das vertentes do Monte Somma foram reagrupadas em
complexos de litologia relativamente homogéneos: Deste modo, foi distinguida na área em
questão, a seguinte unidade litoestratigráfica:

PAV – Complexo constituído por alternâncias de depósitos piroclásticos finos, geralmente
laminados e soltos. Nas sequências prevalecem os depósitos das nascentes piroclásticas
da erupção de Pomici di Avellino (à cerca de 3.800 anos atrás), difusas em toda a área
norte-ocidental do vulcão, constituídos por níveis de cinzas finas, pisolíticas, as quais
seguem níveis de cinzas de finas a grosseiras a estratificações de onduladas a cruzadas.
Estes depósitos sobre as vertentes norte-ocidentais do vulcão podem atingir uma
espessura de 10 metros. O complexo reagrupa também os depósitos massivos de cinzas,
ricos em fragmentos lávicos, das fases finais da erupção de Pomici di Pompei (ocorrida
em 79 d.C.)

5.3.3 Geomorfologia
A planície Campana é uma zona morfologicamente rebaixada em relação às camadas
apenínicas que, do ponto de vista estrutural, vem definida como uma zona de
rebaixamento limitada por falhas cujos andamentos principais são NO-SE (direcção
apenínica) ao longo da orla NE da planície, e NE-SO (direcção antiapenínica) ao longo
das orlas setentrionais e meridionais (Monte Massico e Monte Lattari) em cujo interior se
inseriu o vulcanismo potássico dos Campi Flegrei e do Somma – Vesuvio (Doronzo,
2001).
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Tendo em conta os aspectos morfológicos, realça-se que com o colapso da cratera do
Monte Somma, se deu a transferência da porção somital das linhas de drenagem. As
linhas de fluxo na área em estudo são efémeras e desenrolam a própria função só no
caso de eventos pluviométricos de um certo significado. No que diz respeito à porção
setentrional do Monte Somma, a drenagem tem uma maturidade bastante elevada e é do
tipo centrífugo com elevada densidade de drenagem. Analisando os perfis topográficos do
Monte Somma, verifica-se que as inclinações exprimidas pelo relevo se alteram desde a
parte mais elevada do mesmo, até à planície no sopé da montanha. Desta forma,
evidencia-se que os ângulos pronunciados a montante, se situam entre 25 e 40º graus,
indo diminuindo progressivamente. À cota de 200 m acima do n.n.m., regista-se um
ângulo à volta de 10º, e quando atingimos a zona de planície verificam-se inclinações
insignificantes (Doronzo, 2001).

5.4

PEDOLOGIA

De acordo com Doronzo (2001), a zona de estudo insere-se num âmbito territorial que se
pode considerar como confim entre o complexo vulcânico do Somma-Vesuvio e a área de
planície no sopé da montanha. A parte mais antiga do complexo Somma-Vesuvio é a
vertente setentrional do edifício vulcânico, e é predominantemente ocupada por uma
estrutura hidrográfica bem desenvolvida com a parte somital sulcada para aprofundar
incisões que se dispõem radialmente.

Na parte mais elevada do Monte Somma, onde se insere a zona em estudo, o substrato
pedogenético é constituído por depósitos piroclásticos provenientes do mecanismo de
queda resultante das erupções vulcânicas, e por depósitos vulcanoclásticos na zona mais
baixa. Os solos apresentam declives mais íngremes a montante e são de moderadamente
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a muito profundos, com uma textura moderadamente grosseira e uma reacção
moderadamente ácida. A permeabilidade é elevada com uma capacidade em água
disponível de moderada a elevada. Verifica-se uma capacidade de retenção ao fósforo de
baixa a moderada (25-30%) à superfície, e ainda mais baixa em profundidade. Do ponto
de vista químico verifica-se a influência determinada da presença de trocas de minerais
argilosos de baixa ordem cristalino originada pela alteração dos depósitos piroclásticos. A
profundidade útil às raízes é de elevada a moderada (Doronzo, 2001).

As zonas relativamente mais baixas do Monte Somma são constituídas essencialmente
por bosques altos e densos de castanheiros, num sistema de pequenos vales angulares e
vertentes com perfil muito íngreme. Aqui encontram-se os socalcos antrópicos, destinados
aos pomares e às vinhas, que são por norma sub-inclinados ou suavemente inclinados.
São muito profundos sobre depósitos vulcanoclásticos e piroclásticos resultantes do
mecanismo de queda, com textura moderadamente grosseira e reacção moderadamente
ácida (Doronzo, 2001).

Segundo a taxionomia do solo nas zonas mais altas encontramo-nos na presença de
Humic Udivitrands franco arenosos e segundo a Legenda FAO de Virti-Mollic Andosols.
Na porção mais baixa reentram nos Vitrandic Ustochrepts franco arenosos segundo a
taxionomia do solo e nos Andi-Eutric Cambisols segundo a legenda FAO (Doronzo, 2001).

5.5

HIDROLOGIA

A bacia norte – ocidental da Campania, que se estende por cerca de 1500 km2, abrange
127 comunidades, com um total de 3 milhões de habitantes, sendo constituída pelas
seguintes bacias hidrográficas: Regi Lagni, Alveo Camaldoli, Campi Flegrei, Vola e a
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bacia das Ilhas Ischia e Procida. A zona de estudo é abrangida pela bacia de Regi Lagni
(La Greca et al., 2002).

Segundo Doronzo (2001), a Planície Campana é uma unidade constituída por espessas
camadas de depósitos vulcânicos, aluvionares e marinhos, com características litológicas
e hidrogeológicas muito diversas entre si. A sua configuração lito-estratigráfica ligada à
presença das estruturas vulcânicas dos Campi Flegrei e do Somma-Vesuvio, conduz à
instauração de fluxos subterrâneos complexos com presença de toalhas freáticas
sobrepostas e muitas vezes intercomunicantes. O complexo Somma-Vesuvio, é aquele
que maior contributo dá à toalha freática da planície, onde as águas de infiltração que
alimentam a toalha freática de base apresentam um fluxo radial e centrífugo em relação
ao sector caldérico.

O

aquífero

é

caracterizado

por

ser

heterogéneo

e

anisótropo,

constituído

predominantemente por alternâncias de litotipos muito permeáveis, com a presença de
lavas muito fissuradas e níveis piroclásticos de granulometria grosseira (escórias, pedrapomes e areias vulcânicas), e por outros elementos menos permeáveis (lavas
compactadas, etc.). As alternâncias de litotipos, sejam elas horizontais ou verticais, criam
a nível local outras toalhas freáticas sobrepostas mas que em grande escala são
intercomunicantes.

O volume de água de infiltração foi calculado em cerca de 37 x 106 m3/ano com um fluxo
subterrâneo de cerca de 1,6 m3/s. A transmissividade é mais elevada na área a sul, em
relação à área setentrional com valores compreendidos entre 10-4 e 10-1 m2/s (Doronzo,
2001).
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5.6

RISCO DE DESLIZAMENTO DE TERRA

Analisando a Carta do Risco de Deslizamento de Terras, elaborada pelo Piano Stralcio
per l’Asseto Idrogeologico (La Greca et al., 2002), à escala 1/10.000, que se baseia em
aspectos geológicos e geomorfológicos, verifica-se que a zona em estudo se encontra
classificada como uma zona de risco muito elevado, sendo esta a classificação máxima
da legenda da escala da Carta de Deslizamento de Terras.

5.7

ASPECTOS CLIMÁTICOS

Segundo Pasquale (2004), a região da Campania é caracterizada por apresentar um clima
globalmente homogéneo, genericamente atribuído ao tipo Mediterrânico, isto é,
caracterizado por um Inverno temperado e húmido, e um Verão quente com chuvadas
escassas ou nulas. Contudo, a sua homogeneidade climática é variável à escala local,
principalmente devido ao variado arranjo orográfico do território, que desta forma a
subdivide em duas grandes zonas, a faixa costeira, representada por amplas planícies
aluvionares, e a faixa interna, onde se inserem os relevos da Catena apenínica.
Tendo em conta os dados termo-pluviométricos, registados entre 1961-1970, na estação
meteorológica do Observatório Vesuviano (612 m acima do n.m.m.), foi possível a
elaboração de um diagrama termo-pluviométrico, de onde se podem tirar algumas
conclusões acerca do tipo de clima que afecta a zona em estudo (Cornelini & Menegazzi
(sd) in Bifulco 2001).
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Fig. 16 – Diagrama termo-pluviométrico. Adaptado de Cornelini & Menegazzi (sd) in Bifulco (2001).

Analisando o diagrama termo-pluviométrico, verifica-se que a temperatura média anual do
ar se situa à volta dos 13ºC. A precipitação anual situa-se próxima dos 1000 mm, embora
em toda a zona do Parque as precipitações variem entre os 800 e os 1000 mm, já que
estas vão oscilar consoante a sua distância em relação ao mar, dependendo também da
orientação dos relevos costeiros. As precipitações estão distribuídas de maneira similar no
decorrer do ano hidrológico médio, concentrando-se nos meses de Novembro a Janeiro,
apresentando valores mínimos em Julho. A aridez estiva é modesta em Junho, sendo
substancialmente limitada nos meses de Julho e Agosto. Em relação às baixas
temperaturas, estas registam-se essencialmente nos meses de Novembro, Dezembro e
Janeiro, ocorrendo neste período a queda de neve acima dos 1000 metros de altitude. A
amplitude térmica média anual é moderada, apresentando valores que rondam os 15º C.
Desta forma, o tipo de clima registado no Parque Nacional do Vesúvio, é Mediterrânico
sub-húmido.
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5.8

FLORA E VEGETAÇÃO

5.8.1 A vegetação do Somma - Vesuvio
Em vulcões activos como é o caso do Vesúvio, os povoamentos vegetais são
condicionados principalmente pelas características do substrato. Neste caso, o substrato
é constituído pelos fluxos de lava expelidos do centro eruptivo, que escorrendo sobre a
superfície sofreram um posterior arrefecimento, solidificando. Para além disto, são
também constituídos pelos diversos tipos de produtos piroclásticos, resultantes do
mecanismo de queda do material expelido pela cratera do vulcão (Picariello et al., 2000).
Assim, os solos que se formam são caracterizados por serem soltos e incoerentes, de
elevada permeabilidade, frequentemente privados de húmus, mas ricos em sílicas e
sobretudo em potássio. Este último elemento confere ao terreno aquela fertilidade da qual
as populações vesuvianas sempre se aproveitaram para as cultivações agrárias
sobretudo na faixa menos elevada.

Quando no início do século XX foram realizadas sobre a montanha as primeiras obras
importantes de sistematização hidráulica – florestal, a introdução de espécies vegetais
ocorreu de uma maneira significativa, formando muitos dos bosques que hoje se
encontram bem estruturados. Desta forma, quando se faz uma avaliação da vegetação do
Parque Nacional do Vesúvio, é necessário ter em conta a sua origem antrópica e das
alterações causadas pelas explorações às quais sempre foram submetidas. Apesar deste
factor extremamente importante, convém realçar o facto de também se encontrarem
alguns fragmentos de bosques mistos de latifólias, que apresentam um elevado grau de
naturalidade, embora não se encontrem muito difusos. Este tipo de vegetação encontra-se
sobretudo nas vertentes setentrionais do Monte Somma (Picariello et al., 2000).
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Baseando-se segundo o critério da altitude, a vegetação mediterrânica presente no
Parque Nacional do Vesúvio subdivide-se em três faixas, que se diferenciam entre os 0500 m, onde se encontra a vegetação clímax potencial do bosque de azinheira
(Quercetalis ilicis), a segunda faixa, entre os 500-1000 m, corresponde ao bosque de
carvalho (Quercus pubescens) e o bosque misto de latifólias (Quercetalia pubescentis), e
por fim, na última faixa correspondente a altitudes superiores a 1000 m, verifica-se a
presença do bosque de faia (Fagetalia sylvaticae) (Doronzo, 2001).

Fig. 17 - Stereocaulon vesuvianum Pers.
FIume di Lava (04/08/05).

Fig. 18 – Comunidade de Giestas no Monte Vesuvio.
Percurso nº 5 (24/03/05).

Uma das plantas pioneiras mais importantes que recobriram as lavas de 1944, é o líquen
das lavas (Stereocaulon vesuvianum Pers) (figura 18), espécie muito importante, pois
inicia as primeiras fases de degradação da rocha, promovendo assim a formação de um
solo mais adaptado a outras plantas. Desta forma, estão criadas as condições
necessárias para a instalação de outras espécies vegetativas mais exigentes e evoluídas.
Outro conjunto de espécies vegetais que povoam abundantemente o Parque Nacional do
Vesúvio são os giestais. Uma das espécies implantada pelo Homem é a giesta do Etna
(Genista aetnensis (Biv.) DC), tendo sida introduzida sobre o vulcão no início do século
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XX. É mais alta e resistente do que a giesta-negral (Cytisus scoparius (L.) Link) e do que a
giesta (Spartium junceum L.), também presentes sobre o Vesúvio. Em associação com as
giestas crescem outras espécies pioneiras como o Helichrysum litoreum Guss, a valeriana
vermelha (Centranthus ruber (L.) DC) e a Artemisia variabilis Ten.

De realçar também a presença de florestas reliquiais das ultimas glaciações, entre os 8001000 metros, com a presença de populações de bétula (Betula pendula Roth). Nas
vertentes setentrionais do Monte Somma regista-se a presença dos bosques de carvalho
(Quercus pubescens Willd.), amieiro napolitano (Alnus cordata (Loisel.) Loisel.), ácer
napolitano (Acer obtusatum Waldst. et Kit. ex Willd. subsp. neapolitanum (Ten.) Pax), e de
carpa-europeia (Carpinus betulus L.), que se alternam com o castanheiro (Castanea
sativa Miller) e a avelaneira (Corylus avellana L.), tendo sido estas últimas introduzida
pelo homem. Sobre o Monte Somma também é importante realçar a presença da acáciafalsa (Robinia pseudoacacia L.) introduzida com a finalidade de reflorestamento, e que
neste momento está a ser alvo de atenção devido à facilidade com que se propaga,
manifestando já uma tendência para ser dominante em
algumas zonas do Parque. Em zonas de linhas de
água, que apresentam um maior índice de humidade é
possível encontrar diversas espécies que se adaptam
bem a estas condições, como os choupos ou Populus
spp. e várias espécies de salgueiros ou Salix spp.

Fig. 19 – Castanea sativa Miller.
Fiume di Lava. (04/08/05).
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Na vertente meridional do vulcão, fez-se a substituição da vegetação original por
povoamentos de pinheiro manso (Pinus pinea L.), mas apesar disso, ainda se encontram
algumas espécies originárias na zona, tal como a azinheira (Quercus ilex L.), espécie que
é particularmente veloz a recolonizar os terrenos atravessados pelo fogo. O sub-bosque é
denso, vigoroso e tipicamente mediterrânico, com a presença de espécies como o
pilriteiro (Crataegus monogyna Jacq.), o barrete-de-padre (Euonymus europaeus L.) e a
salsaparrilha (Smilax aspera L.). A vegetação mediterrânica compõe-se também pela
aroeira (Pistacia lentiscus L.), murta (Myrtus communis L.), loureiro (Laurus nobilis L.),
lentisco bastardo (Phyllirea latifolia L.), orégão (Origanum vulgare L.) e rosmaninho
(Rosmarinus officinalis L.).

Fig. 20 – Povoamentos de Pinus pinea L. Fiume di Lava. (04/08/05).

Entre a Primavera e o Verão florescem sobre o Vesúvio 23 espécies de orquídeas
selváticas, as mais visíveis são: Orchis maculata L., Orchis papillonacea L. e Ophrys
morio L..
As espécies endémicas italianas presentes no território vesuviano são pouco abundantes,
verificando-se a existência de 14 espécies, mas a sua presença é muito importante pois
indicam uma boa qualidade ambiental. Entre todas as espécies mencionadas, verifica-se

Aldo Renato Mendes Freitas

46

Proposta de Requalificação Biofísica e Paisagística de um Talude num Percurso do Parque Nacional do Vesúvio com Técnicas de Engenharia Biofísica

apenas a presença de uma que é considerada rara, surgindo para além do Vesúvio, nas
ilhas Capri e Ischia, cujo nome científico é Silene giraldii Guss.

5.8.2 A vegetação da zona de estudo
A vegetação presente na zona onde ocorreu o deslizamento de terra, caracteriza-se por
ser um denso bosque abandonado de castanheiro
com Robinia pseudoacacia L. a 40%, com
presença de Tilia platyphyllos Scop., Fraxinus
ornus L., Quercus ilex L., Ostrya carpinifolia Scop.,
Alnus cordata (Loisel.) Loisel., para além de
espécies arbustivas de Corylus avellana L., e
Coronilla emerus L.. Nas linhas de água verifica-se
a presença de Sambucus nigra L. e Salix caprea
L.. O Quercus ilex L. e o Castanea sativa L.
surgem sobre as encostas rochosas.
Fig. 21 – Aspecto da vegetação da zona de estudo.
Percurso nº 3 (27/08/05).

5.9

FAUNA

Apesar de o Parque Nacional do Vesúvio apresentar características típicas de uma ilha
biogeográfica e de ser notória uma forte influência antrópica, a fauna nele presente é
extremamente interessante. Verificaram-se diversas colonizações faunísticas ao longo
dos tempos, como consequências das cíclicas erupções sofridas pelo Vesúvio. O
estabelecimento da interessante fauna que hoje se observa no território do Parque
Nacional do Vesúvio, teve como principais influências a vizinhança à faixa costeira, o facto
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de ser uma montanha situada em plena planície, as favoráveis condições climáticas que
se fazem sentir e a grande diversidade ambiental.
No que diz respeito às espécies vertebradas, registam-se 2 espécies de anfíbios, 8 de
répteis, 138 espécies de aves, 29 de mamíferos, enquanto que nos invertebrados se
registam 44 espécies de borboletas diurnas, e 8 famílias de insectos (Picariello et al.,
2000).

Entre os anfíbios presentes no Parque, é de realçar a presença do sapo esmeraldino
(Bufo viridis) e da rã verde (Rana esculenta); o primeiro encontra-se mais difuso e às
cotas médio-baixas, enquanto que a segunda
espécie é muito mais localizada. No que diz
respeito aos répteis, é de registar a presença de
espécies muito raras, como a Elaphe quatorlineata
e a acôncia (Elaphe longissima), enquanto existem
outras espécies mais difusas, presentes em quase
todo o tipo de habitats, como a cobra maior
(Coluber

viridiflavus).

Em

ambientes

mais

florestais, é digno de registo a Vipera aspis
(Picariello et al., 2000).

Fig. 22 - Bufo viridis. Adaptado do Sito
Parco Nazionale del Vesuvio.

Em relação aos mamíferos, os mais comuns no território do Parque são os insectívoros e
os roedores, já que muitas espécies que aqui habitavam no passado desapareceram
devido à forte urbanização na zona de sopé da montanha. No que diz respeito aos
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insectívoros assinala-se a presença do ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), presente
em todo o território protegido, o musaranho anão de dentes brancos (Suncus etruscus), o
musaranho de dentes brancos pequeno (Crocidura suaveolens), e a toupeira romana
(Talpa romana). Dos roedores presentes regista-se a presença do lirão cinzento (Glis
glis), do rato-dos-pomares (Eliomys quercinus), do rato selvagem (Apodemus sylvaticus) e
do Muscardinus avellanarius.
Entre os lagomorfos, é possível registar a presença de duas espécies, o coelho-bravo
(Oryctolagus cuniculus), que apresenta uma notável expansão demográfica e a lebre
(Lepus europaeus), com presença sobretudo a cotas médio-altas, apresentando uma
discreta densidade populacional.
Em relação aos predadores, encontramos difusa por todos os tipos de habitat do território
vesuviano, a raposa (Vulpes vulpes). Também é possível encontrar a fuinha (Martes foina)
em todo o território vesuviano, com preferência pelos ambientes florestais, e por fim temos
a doninha (Mustela nivalis), localizada sobretudo nas vertentes do Monte Somma
(Picariello et al., 2000).

A classe faunística mais representativa em todo o território vesuviano são as aves, e
representam seguramente o taxon mais rico do Parque Nacional do Vesúvio. O complexo
do Somma-Vesuvio constitui um lugar de passagens às rotas migratórias da avifauna, e
como é o único relevo montanhoso numa vasta área de planície, reveste uma particular
importância e referência segura para numerosas aves migratórias. É de realçar então a
presença do falcão dos pântanos (Circus aeruginosus), do abelharuco (Merops apiaster),
e do picanço-barreteiro (Lanius senator). De entre as espécies nidificantes é possível
encontrar 62 espécies. As mais importantes são a águia de asa redonda (Buteo buteo), o
falcão abelheiro (Pernis apivorus), o gavião (Accipiter nisus), o tartaranhão (Falco
tinnunculus) e o falcão peregrino (Falco peregrinus) (Picariello et al., 2000).
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Capítulo VI – Projecto de Requalificação Proposto

6.1

OBJECTIVOS

Tendo em conta as características biofísicas da zona de estudo descrita no anterior
capítulo, procedeu-se à elaboração de um projecto de requalificação biofísica e
paisagística do talude em causa, através da aplicação de intervenções onde se
implementam técnicas de Engenharia Biofísica.
O projecto de requalificação proposto, tem como principal finalidade a estabilização e
consolidamento do talude adjacente ao percurso pedonal intitulado “O Monte Somma”.
Este percurso faz parte da rede de nove percursos do Parque Nacional do Vesúvio, os
quais abrangem toda a área envolvente ao complexo vulcânico Somma-Vesuvio.
A aplicação das técnicas de Engenharia Biofísica irá permitir o controlo dos fenómenos de
erosão do talude, favorecendo a colonização e estabilização de espécies autóctones. O
posterior crescimento das plantas irá conferir um bom revestimento ao solo, e irá limitar a
acção erosiva dos agentes meteorológicos. As técnicas a implementar também têm a
finalidade de efectuar a reconstrução da zona pedonal, permitindo-lhe obter uma boa
base de sustentação, evitando assim o deslizamento e deslocamento de material sob o
percurso.
Desta forma, para além do objectivo principal de estabilização e consolidamento do
talude, a obra proposta será no seu todo, um sistema que irá possibilitar a requalificação
ecológica e paisagística de uma zona degrada por um fenómeno natural, para além de
contribuir para a reconstrução de habitats faunísticos.
Outro objectivo prende-se com a sistematização e saneamento do talude, através da
aplicação de uma rede de drenagem, que irá permitir o escoamento superficial sem que
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haja acumulação excessiva das águas sobre o talude, factor que em muito contribui para
a ocorrência de deslizamentos de terra.

6.2

CARACTERIZAÇÃO GERAL DO PROJECTO

O projecto proposto, na sua globalidade irá assentar na combinação de diversas técnicas
de Engenharia Biofísica, que no seu todo permitem obter grande eficácia na estabilização
e posterior consolidamento do talude. A área do talude abrangida pela zona de projecto,
poder-se-á dividir em três zonas distintas: 1 – zona de sustentação do caminho, 2 – zona
inferior do talude e 3 – zona superior do talude. É possível verificar a sua localização
através da observação da figura 24.

Fig. 23 – Localização das zonas a intervir com técnicas de Engenharia Biofísica.

A intervenção na zona 1 justifica-se, pois o peso do material deslocado pelo deslizamento
de terra causou a destruição de uma parte do percurso pedonal, com a deslocação de
algum terreno que suportava o percurso. Neste sentido, foi proposto para esta zona, a
implementação de um Muro de Vegetação Vesúvio a dois níveis, com o objectivo de
reconstruir a base de sustentação do percurso, evitando assim o deslocamento de
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material. Este conjunto de técnicas terá um comprimento de 4 m, e uma altura total de
2,14 m.

Para a zona inferior do talude (zona 2), foi proposto na sua base a construção de um muro
de pedra lávica, facilmente recolhida na área de intervenção. Este tipo de intervenção é
muito eficaz, já que pode sofrer pequenas deformações sem perder a sua funcionalidade.
Como é uma obra totalmente permeável, também permite obter uma eficaz drenagem do
terreno, contribuindo para a redução da instabilidade do talude. As dimensões do muro de
pedra serão de 8 metros de comprimento com uma largura e altura de 1 metro.
Sobre este muro de pedra será implementado um Muro de Vegetação Vesúvio com o
objectivo de obter um eficaz consolidamento do terreno, primeiramente através da sua
estrutura

em

madeira,

e

posteriormente

pelo

desenvolvimento

da

vegetação

implementada no seu interior. As suas dimensões serão de 8 metros de comprimento,
com uma altura de 1,4 metros. Esta técnica servirá de base de apoio à construção de uma
Grade de Vegetação Vesúvio, a qual se aplica normalmente em declives mais íngremes.
Tal como o Muro de Vegetação, o seu efeito irá inicialmente ser estabilizador, e com o
posterior desenvolvimento do aparelho radical das espécies implantadas irá obter um
efeito consolidante. As suas dimensões serão de 8 metros de comprimento, com uma
altura de 5,30 metros.

A zona superior do talude (zona 3), será separada da zona 2 por um trilho que foi criado a
meio do talude, ao qual se acede através das escadas adjacentes ao mesmo. Este
acesso foi criado, de maneira a garantir a monitorização das obras em tempos futuros. A
monitorização é um factor muito importante nas obras de Engenharia Biofísica, pois
permite-nos verificar quais os aspectos que não apresentaram os melhores resultados em
relação ao previsto, recolhendo dados que nos permitem evitar possíveis erros em obras

Aldo Renato Mendes Freitas

52

Proposta de Requalificação Biofísica e Paisagística de um Talude num Percurso do Parque Nacional do Vesúvio com Técnicas de Engenharia Biofísica

futuras e também a correcção de outros factores, como por exemplo a substituição de
espécies vegetais que por uma razão ou outra não enraizaram convenientemente.
Nesta zona, foi proposta a construção de duas tipologias de técnicas diferentes. Para as
zonas do talude onde a inclinação era menor, foi proposta a implementação de diversas
fileiras de Faixas de Vegetação, e onde se verificava a presença de rochas à superfície do
terreno foi proposto para o seu revestimento, a colocação de uma Rede Metálica,
sobreposta numa manta orgânica em fibra de coco. A Faixa de Vegetação, foi proposta
pois é uma técnica utilizada na estabilização superficial de taludes, onde se verifica
acumulação de material solto. A sua execução é simples e rápida, e permite a diminuição
da velocidade de fluxo das águas de escorrimento, reduzindo a probabilidade de
ocorrência de deslizamentos de terra. As valas utilizadas na construção das Faixas de
Vegetação, possuirão uma profundidade máxima de 1 m, e a distância entre elas poderá
variar entre os 1-3 metros. Irão ser implementadas no talude 5 valas, totalizando 30
metros lineares de área ocupada. Por sua vez, a colocação da rede metálica sobre os
maciços rochosos é fundamental, já que uma das causas do deslizamento de terra
sucedido, foi o desprendimento de rochas que pertenciam a estes maciços rochosos. Esta
técnica é um método de revestimento rápido e de fácil realização, onde se obtém uma
função antierosiva imediata, apresentando a desvantagem de tornar a estrutura artificial.
O revestimento com a rede metálica irá totalizar uma área de 31, 68 m2.

6.3

ELENCO DAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA BIOFÍSICA

As técnicas de Engenharia Biofísica são caracterizadas por apresentarem um baixo
impacto ambiental, baseando-se essencialmente nas características biotécnicas de
algumas espécies vegetais, características estas que se podem sintetizar principalmente
na capacidade de desenvolvimento de um considerável aparelho radical e na elevada
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capacidade de propagação vegetativa (Venti et al., 2003). De realçar também o facto
destas técnicas serem usadas na realização de intervenções particularmente eficazes
para a sistematização dos cursos de água, das suas margens, de taludes e superfícies
degradadas

por

factores

naturais

ou

antrópicos

(pedreiras,

descargas,

obras

infraestruturais), limitando a acção erosiva dos agentes meteorológicos.
De seguida, far-se-á uma análise individualizada das técnicas propostas, segundo a sua
tipologia de intervenção.

6.3.1 Intervenções de Sementeira e Revestimento

6.3.1.1 Sementeira manual

Descrição da técnica e características gerais
De acordo com a AIPIN (2002), esta técnica promove o revestimento e consolidamento de
superfícies em erosão, mediante a aplicação de espécies herbáceas, obtido mediante
uma distribuição manual de uma mistura de sementes adequadas às condições climáticas
e biológicas da área de intervenção. A mistura de sementes a aplicar será numa
quantidade variável de 30 a 100 g/m2, sendo esta composta por sementes de gramíneas e
leguminosas. Depois de se lançarem as sementes ao solo, estas devem ser ligeiramente
recobertas com terreno. A sementeira deverá ser efectuada no período de actividade
vegetativa, tendo o cuidado de proceder posteriormente a irrigações, adubações e cortes
periódicos.
Esta técnica será aplicada na zona envolvente à construção do muro de pedra lávica, e
segundo a AIPIN (2002) tem um custo médio de 0,93 €/m2.
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6.3.1.2 Hidrosementeira

Descrição da técnica e características gerais
De acordo com a AIPIN (2002), esta técnica promove o revestimento fácil e rápido de
superfícies em erosão com espécies herbáceas, obtido mediante a distribuição com meios
mecânicos de uma mistura de sementes e água. Esta técnica, é utilizada frequentemente
como um complemento a outros tipos de obras estabilizantes. Os materiais usados na
mistura serão: sementes de gramíneas e leguminosas (20-60 g/m2), água (1-30 l/m2),
adubos orgânicos e/ou inorgânicos (50-200 g/m2), correctivos (60-300 g/m2), colantes
(colóides orgânicos, colóides argilo-húmicos, etc., 10-100 g/m2), fitoreguladores
(hormonas vegetais). Deverá ser realizada durante o período de actividade vegetativo,
promovendo se necessário, irrigações de recurso, adubações e cortes periódicos.
Esta técnica será utilizada como complemento às técnicas Grade de Vegetação Vesúvio,
Faixas de Vegetação e Rede Metálica de Dupla Torção, e segundo a AIPIN (2002) tem
um custo médio de 3,25 €/m2.

6.3.1.3 Revestimento vegetativo com rede metálica de dupla torção e fibra de coco
antierosiva tridimensional

Descrição sintética
Este tipo de intervenção é uma técnica de revestimento, que promove a cobertura de
taludes e escarpas sujeitos a erosão, mediante o uso combinado de uma fibra de coco
antierosiva tridimensional, sobreposta por uma rede metálica de dupla torção. A fibra de
coco é particularmente eficaz pois é composta por micro-esponjas que absorvem e retêm
a água, permitindo desta maneira a hidratação e arejamento das plantas (Venti et al.,
2003).
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Objectivos e âmbitos de intervenção
Revestimento de taludes em terrenos muito íngremes e sujeitos a fenómenos de erosão
acelerada (AIPIN, 2002).

Aspectos e limites de execução
A colocação da rede e da fibra de coco pode ser feita em qualquer período do ano,
enquanto as sementeiras serão executadas de Março a Setembro.
As superfícies a tratar para o revestimento deverão estar livres de raízes, pedras, etc., e
eventuais vazios serão preenchidos de modo a obter uma superfície uniforme a fim que a
fibra de coco e a rede metálica assentem perfeitamente sobre o terreno (Venti et al.,
2003).

Fig. 24 - Exemplo de aplicação de uma rede metálica. San Sebastiano al Vesuvio. (16/08/05).

Vantagens
Segundo Venti et al. (2003), as vantagens que uma obra deste tipo apresenta são as
seguintes:
- Método de revestimento rápido e de fácil realização.
- Função antierosiva imediata.

Aldo Renato Mendes Freitas

56

Proposta de Requalificação Biofísica e Paisagística de um Talude num Percurso do Parque Nacional do Vesúvio com Técnicas de Engenharia Biofísica

Desvantagens
Segundo Venti et al. (2003), as desvantagens que uma obra deste tipo apresenta são as
seguintes:
- Artificialidade da estrutura;
- Pode criar perigos para a fauna.

Material de construção
- Manta de fibra de coco antierosiva com massa mínima de 200 g/m2 e malha de 2x2 por
5x5;
- Rede metálica de dupla torção com ø = 2,7 mm, e malha de 6 x 8 cm;
- Barras metálicas de reforço com ø = 8-12 mm, L = 20-40 cm;
- Barras metálicas de aço em forma de T, Feb 44K, ø = 24-26 mm e L=2-3 m;
- Corda de aço com ø = 16 mm;
- Placa metálica de aderência (20x20 cm, espessura de 50 mm);

Material vegetal
Realizar-se-á uma hidrosementeira sobre toda a superfície de intervenção.

Modalidade de execução
Segundo Venti et al. (2003), antes de se iniciarem os trabalhos de colocação das mantas,
deve-se efectuar uma regularização do talude com afastamento de raízes, maços
rochosos instáveis, etc.
Em seguida, estender-se-á sobre o talude a manta de fibra de coco que será ancorada a
montante através das barras metálicas, enquanto as telas serão estendidas verticalmente
uma vizinha à outra com uma sobreposição de cerca de 5-10 cm de modo a evitar a
erosão entre as faixas. Sucessivamente será colocada sobre o terreno a rede metálica,
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sobrepondo a manta de fibra de coco. A rede e a fibra de coco são fixadas ao terreno
mediante o uso de barras metálicas em forma de T, ancoradas ao talude na razão de 1-2
barras metálicas por m2, segundo a regularidade da superfície do terreno. No caso de
taludes muito íngremes e na presença de rochas particularmente friáveis, serão operadas
também ligações em cordas de aço entre as barras metálicas ao longo da superfície,
melhorando a aderência da rede ao substrato. Este revestimento é geralmente
acompanhado por uma hidrosementeira.

Análise de custos
De acordo com Venti et al. (2003), o custo médio de uma aplicação de uma técnica deste
tipo é 52€/m2, podendo este valor variar consoante os tipos de materiais escolhidos e
também pela quantidade de material usado, que depende da inclinação do terreno, entre
outros factores.

Fig. 25 – Rede Metálica.

Manutenção
Segundo a AIPIN (2002), poder-se-á em caso de necessidade efectuar uma irrigação de
recurso, bem como desbastes periódicos da vegetação de modo a controlar o seu
crescimento.
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Segurança
Protecção de agentes químicos presentes nos fertilizantes, correctivos e colantes.
Distância de segurança das máquinas de hidrosementeira. Sistemas de ancoragem em
condições de elevado declive ou sobre superfícies escorregadias (AIPIN, 2002).

6.3.2 Intervenções de Estabilização

6.3.2.1 Faixas de Vegetação

Descrição sintética
É uma técnica baseada na escavação de valas perpendiculares à linha de máxima
inclinação do talude, efectuadas através de uma escavação em contra inclinação. No seu
interior são colocadas as plantas autóctones cujas raízes serão recobertas com terreno
proveniente da escavação da vala superior de modo a formar densas filas de arbustos.
Tem uma função de estabilização do talude de tipo mecânico e além disso interrompe o
fluxo superficial da água. O uso de algumas espécies vegetais (salgueiros, freixos)
favorece a diminuição do conteúdo de água no terreno, tornando-o mais estável Venti et
al. (2003).

Objectivos e âmbitos de intervenção
Esta técnica é utilizada para estabilizar superficialmente taludes, vertentes e escarpas
onde existe acumulação de material solto, em zonas de erosão e em risco de
deslizamento de terras, com uma profundidade de horizonte de deslizamento não superior
a 1,5 m (AIPIN, 2002).
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Aspectos e limites de execução
O período ideal para a realização da intervenção é durante o repouso vegetativo, embora
em zonas montanhosas possa ser implementada até Abril. No caso de intervenções fora
da estação, torna-se necessário o uso de uma irrigação de recurso.
Segundo a AIPIN (2002), as valas escavadas deverão ter uma profundidade entre os 50100 cm, com uma contra inclinação mínima de 10º. Para inclinações de talude entre 25º30º aconselha-se uma distância entre as escavações sucessivas de 1-1,5 m, enquanto
que para inclinações inferiores a 20º se aconselha uma distância entre os 2-3 m. Portanto,
a distância entre as escavações é variável consoante a inclinação do talude.

Fig. 26 – Faixas de Vegetação.

Vantagens
Segundo Venti et al. (2003), as vantagens que uma obra deste tipo apresenta são as
seguintes:
- Execução simples e rápida;
- Consolidamento em profundidade;
- Diminui a velocidade de fluxo das águas de escorrimento superficial, reduzindo a
probabilidade de ocorrência de deslizamentos de terra.
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Desvantagens
Segundo Venti et al. (2003), as desvantagens que uma obra deste tipo apresenta são as
seguintes:
- Requerem muita quantidade de material vivo;
- Se forem colocadas espécies de latifólias, o crescimento é lento.
- Pouca eficácia sobre taludes com afloramentos rochosos ou com uma fina espessura de
terreno.

Material de construção
O material a usar na construção de uma Faixa de Vegetação será o seguinte (AIPIN,
2002):
- Barras de ferro, fio de nylon, picareta, pá e ancinho.

Material vegetal
- Estacas de espécies arbustivas pioneiras, com uma altura de 100 cm (comprimento
superior em 10-20 cm relativamente à profundidade da escavação) e de ø 1-3 cm, entre
as quais se incluem as espécies:
Arbutus unedo, Colutea arborescens, Cytisus scoparius, Viburnum tinus, Spartium
junceum.
- Hidrosementeira.

Modalidade de execução
Antes de se iniciarem os trabalhos de construção deve-se proceder à limpeza da área de
intervenção, eliminando as raízes ou outro género de obstáculos. Partindo da parte mais
baixa do talude, procede-se à identificação da primeira área de escavação, mediante o
alinhamento horizontal de um fio de nylon entre duas barras de ferro colocadas no limite
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da área. De seguida, realiza-se a escavação de valas com uma profundidade variável
entre os 50 cm e os 100 cm, onde a contra inclinação de fundo mínima é cerca de 10º,
para ter uma maior estabilidade de intervenção, com o auxílio de uma picareta e de uma
pá. Depois de escavada a vala, procede-se à colocação alternada das plantas em torrão,
numa razão de 4 ou 5 plantas por metro linear, tendo o cuidado de previamente
humedecer as suas raízes e o solo onde serão colocadas. Seguidamente, realiza-se a
escavação da vala superior, usando o terreno aqui escavado para recobrir a escavação
da vala inferior, cobrindo as plantas e compactando o terreno (figura 28). As valas podem
ser realizadas segundo as curvas de nível ou ligeiramente inclinadas de modo a favorecer
a drenagem. Quando todas as valas estiverem recobertas com o terreno, faz-se a
sistematização das áreas de intervenção com um ancinho, e por fim procede-se à
irrigação da superfície de intervenção através de uma hidrosementeira.

Fig. 27 – Execução de uma Faixa de Vegetação. Terzigno. (09/06/05).

Análise de custos
Segundo a AIPIN (2002), o custo médio de uma Faixa de Vegetação é de 30,21 € por m2.
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Manutenção
Em casos de utilização de plantas em torrão e na presença de forte stress hídrico, podese prover a irrigação de recurso, com a implementação de um irrigador apropriado ou na
presença de condutas hídricas na vizinhança da obra. Nos anos sucessivos à intervenção
pode ser além disso necessário a reintegração das plantações que falharam no
enraizamento com novas colocações de plantas (AIPIN, 2002).
Segurança
São considerados os riscos de contusões e cortes, e portanto são prescritos os
dispositivos de protecção individual, luvas, capacete, fatos e botas anti – corte (AIPIN,
2002).

6.3.3 Intervenções Combinadas de Consolidamento

6.3.3.1 Muro de Vegetação Vesúvio, segundo Menegazzi

Descrição sintética
O Muro de Vegetação Vesúvio é uma construção em madeira constituída por uma
estrutura

em

forma

de

caixa,

formada

por

troncos

de

madeira

dispostos

perpendicularmente, com a instalação no seu interior de plantas ou estacas vegetativas. O
efeito estabilizante da estrutura em madeira, uma vez apodrecida, será substituído pelo
desenvolvimento do aparelho radical. A sua realização é simples e permite um rápido
consolidamento da área interessada (AIPIN, 2002).

Objectivos e âmbitos de intervenção
De acordo com a AIPIN (2002), esta técnica é utilizada em intervenções de
consolidamento de taludes e escarpas em risco de deslizamentos de terra, e na protecção
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de margens fluviais. É uma obra deformável e permeável, que se adapta bem a
intervenções sobre taludes instáveis. Também pode servir como base de apoio à
construção de uma Grade de Vegetação. É geralmente aplicada a taludes que
apresentam um declive entre os 35º – 45º.

Aspectos e limites de execução
O Muro de Vegetação Vesúvio deverá ser construído durante o período de repouso
vegetativo das plantas. Existem diversas vantagens para a aplicação de uma técnica
deste tipo neste período do ano, já que a disponibilidade hídrica no solo será maior e esse
factor contribui para um bom desenvolvimento radicular, para além de se o solo também
se encontrar menos compacto, o que facilita a sua mobilização. Em condições climáticas
favoráveis as plantas em torrão podem ser transplantadas também durante o Verão, na
condição de não serem danificadas durante a construção.
Segundo a AIPIN (2002), a altura de um Muro de Vegetação Vesúvio é geralmente
modesta (1-1,5 m). Nos cálculos de estabilidade esta técnica deve ser considerada como
uma obra a gravidade, constituída em cerca de 15-20% do seu volume por madeira. O
muro de vegetação poderá encontrar insucesso em áreas com forte stress térmico. Deve
ser enterrado com uma inclinação de 10-15% em direcção a montante e a frente terá
também uma inclinação de 30-50% para garantir um melhor crescimento das plantas.

Fig. 28 – Perspectiva de um Muro de Vegetação Vesúvio, segundo Menegazzi.
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Vantagens
Segundo Venti et al., (2003), as vantagens que uma obra deste tipo apresenta são as
seguintes:
- Consolidamento imediato do talude;
- Material vivo facilmente recolhido da zona de intervenção;
- As espécies vegetais desenvolvem uma acção drenante, na medida em que absorvem a
água necessária ao seu desenvolvimento;
- Custos de manutenção contidos;
- Flexibilidade estrutural.

Desvantagens
Segundo Venti et al., (2003), as desvantagens que uma obra deste tipo apresenta são as
seguintes:
- Limitado desenvolvimento em altura da obra;
- Necessidade de meios mecânicos para executar as escavações.

Material de construção
O material a usar na construção de um Muro de Vegetação Vesúvio será o seguinte
(Cornelini & Menegazzi, 2001):
- Troncos descascados de castanheiro com um diâmetro (ø) entre 12-16 cm e
comprimento (L) = 1,5 e 2 m;
- Pregos ou barras de ferro de ø 16 mm;
- Preenchimento da estrutura com o terreno anteriormente retirado da escavação.
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Material vegetal
- Estacas ou plantas lenhosas, e outras espécies arbustivas autóctones, dotadas de boa
capacidade vegetativa, entre as quais se incluem as seguintes espécies:
Acer campestre, Colutea arborescens, Cornus sanguinea, Coronilla emerus,
Corylus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europeaeus, Laburnum
anagyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera caprifolium.

Fig. 29 - Plano de colocação de base do Muro de Vegetação Vesúvio, segundo Menegazzi

Modalidade de execução
Antes de se iniciarem os trabalhos de construção propriamente ditos, dever-se-á efectuar
a preparação do terreno onde se irá realizar a obra, através da limpeza do terreno com a
remoção de eventuais detritos de rochas e vegetação.
De seguida, procede-se à escavação do terreno onde se irá implementar a estrutura.
Realiza-se então um plano de colocação de base, inclinado em cerca de 10-15º na parte
posterior relativamente a montante. Colocam-se as duas filas de troncos longitudinais
paralelamente ao talude, controlando o seu posicionamento e realizando os apoios e as
pregagens com pregos ou barras em ferro entre os troncos sucessivos. De seguida
coloca-se a fila de troncos transversais, em sentido ortogonal à primeira, fixando-a à fila
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inferior através de barras de ferro ou pregos. Para obter uma correcta pregagem é
necessário perfurar completamente os dois troncos a fixar, pois um furo parcial pode
provocar ruptura ou fissuração dos troncos.

Os estratos sucessivos de troncos de madeira são colocados no lugar respectivo,
repetindo o esquema acima descrito, posicionando porém as diversas fileiras de troncos
longitudinais em posição mais recuadas em respeito à inferior, de modo a conferir à parte
frontal uma inclinação de cerca de 30-50º para garantir o crescimento das plantas.
Quando se efectuar a escavação e durante o posicionamento dos troncos fixados no
talude, devem ser colocados troncos verticais com a função de tirante, que serão ligados
com pregos aos troncos transversais.

Fig. 30 - Alçado transversal do Muro de Vegetação Vesúvio, segundo Menegazzi.

As diversas fileiras de troncos transversais poderão ser colocadas em posição desfasada
entre elas. O posicionamento desfasado dos troncos transversais aumenta a estabilidade.
Uma vez completa toda a estrutura em madeira procede-se ao preenchimento da
estrutura com inertes, provenientes da escavação anterior e terreno vegetal,
oportunamente compactado.
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As estacas vegetais são colocadas nos interstícios entre os troncos transversais,
geralmente em posição estendida. Deverão sobressair da parte frontal do muro de
vegetação em cerca de 25 cm e atingir o terreno natural na parte posterior da estrutura.
Para evitar que as águas se acumulem no plano de colocação de base, aconselha-se a
instalação de elementos drenantes longitudinais (geodrenos), colocados à cota mais baixa
da parte traseira do muro de vegetação (Cornelini & Menegazzi, 2001).

Análise de custos
Segundo a AIPIN (2002), o custo médio de um Muro de Vegetação Vesúvio é de 137,38€
por m2. Geralmente, os custos de uma intervenção deste tipo variam conforme as
dimensões da técnica e a quantidade de material usado.

Manutenção
No decorrer do primeiro ano aconselha-se uma vigilância constante para evitar o
descalçamento da obra. No caso de se verificar um forte crescimento dos caules
lenhosos, torna-se necessário executar desbastes ao nível do terreno, de modo a
favorecer a formação das raízes. Deve-se efectuar a substituição das estacas ou plantas
que não enraizaram (AIPIN, 2002).

Segurança
De acordo com a AIPIN (2002), na realização da obra, os operários deverão estar
providos de protecção individual: capacete, botas de segurança com sola imperfurável,
óculos protectores, protectores para os ouvidos, protecção para motosserras. Em
trabalhos sobre vertentes íngremes deverão dispor de sistemas de retenção com
dissipadores de energia cinética e cintos de segurança.
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6.3.3.2 Grade de Vegetação Vesúvio, segundo Menegazzi

Descrição sintética
É uma obra caracterizada por apresentar uma estrutura rectangular ou quadrangular,
conforme a distância entre os troncos, e é constituída por troncos em madeira de
castanheiro. Os troncos encontram-se dispostos perpendicularmente entre si, e nos
interstícios procede-se à colocação sucessiva de estacas de arbustos autóctones e/ou
plantas em torrão.
A Grade de Vegetação age como sustento do terreno fino onde não se desenvolveram os
elementos construtivos vivos que, com o desenvolvimento dos aparelhos radicais
produzem um efeito consolidante. O efeito estabilizante da estrutura em madeira, uma vez
apodrecida, será substituído pelo desenvolvimento do aparelho radical (Venti et al., 2003).

Fig. 31 – Exemplo de aplicação de uma Grade de Vegetação Vesúvio. Percurso n.º 8. (02/03/05).

Objectivos e âmbitos de intervenção
De acordo com a AIPIN (2002), esta técnica é considerada como uma obra intermédia
entre a estabilização superficial e a profunda. Pode ser utilizada sobre margens fluviais e
como sustento de taludes muito íngremes com fenómenos de erosão superficial,
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geralmente com uma inclinação entre 45º-55º. Também pode ser aplicada a zonas onde
ocorreram deslizamentos de terras e sobre escarpas rodoviárias ou ferroviárias muito
íngremes.

Aspectos e limites de execução
A Grade de Vegetação deverá ser realizada durante o período de repouso vegetativo,
bem como a implementação das estacas e das plantas em torrão, enquanto as
sementeiras serão por sua vez executadas durante o período vegetativo.
Existem determinadas condições que podem limitar a implementação de uma Grade de
Vegetação, estando estas geralmente relacionadas com a natureza do substrato e com a
inclinação do talude. O limite máximo de altura que uma técnica deste tipo poderá ter são
15 metros, e é aplicada em taludes que apresentem uma inclinação entre os 45º-55º
(AIPIN, 2002).

Vantagens
Segundo (Venti et al., 2003), as vantagens que uma obra deste tipo apresenta são as
seguintes:
- Estabilização imediata do talude;
- O efeito de estabilização aumenta assim que as espécies vegetais inseridas começam a
enraizar;
- As espécies vegetais desenvolvem uma acção drenante enquanto absorvem a água
necessária ao seu desenvolvimento;
- Requer pouca escavação e intervenção na zona da base do talude;
- Pouca importação de material de aterro;
- Intervenção eficaz em locais restritos, onde é difícil efectuar remodelações.
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Desvantagens
Segundo (Venti et al., 2003), as desvantagens que uma obra deste tipo apresenta são as
seguintes:
- Realização longa e custosa;
- As estacas vivas implementadas devem ter o comprimento suficiente para atingirem a
superfície de deslizamento;
- Não é idónea sobre taludes com afloramentos rochosos.

Material de construção
O material a usar na construção de uma Grade de Vegetação Vesúvio será o seguinte
(Cornelini & Menegazzi, 2001):
- Troncos descascados de madeira de castanheiro:
- Longitudinais, para formação das paliçadas (ø = 8-12 cm e L = 2-3 m);
- Verticais, (ø = 12-14cm e L = 2-4 m);
- Fixadores, para suporte das paliçadas (ø = 10-12 cm e L = 2 m);
- Pregos ou barras de ferro (ø = 16 mm);

Material vegetal
- Estacas e/ou plantas de espécies arbustivas autóctones com bom enraizamento, entre
as quais se incluem as espécies:
Alnus cordata, Arbutus unedo, Colutea arborescens, Cornus sanguinea, Coryllus
avellana, Crataegus monogyna, Cytisus scoparius, Euonymus europaeus, Fraxinus
ornus, Lonicera implexa, Quercus ilex, Quercus pubescens, Rosa canina, Salix
vitelina, Spartium junceum.
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Modalidade de execução
Antes de se iniciarem os trabalhos de construção propriamente ditos, dever-se-á efectuar
a preparação do terreno onde se irá realizar a obra, através da limpeza do terreno com a
remoção de eventuais detritos de rochas e vegetação.
De seguida, realiza-se o plano de apoio, que neste caso será constituído por um Muro de
Vegetação Vesúvio.
Sobre o talude, realiza-se a construção de paliçadas, constituídas por dois ou três troncos
longitudinais. Dependendo da linha de inclinação máxima do talude, a distância entre
paliçadas poderá ir no máximo até aos 2 metros, variando normalmente entre os 1,5-2 m.
Sucessivamente, sobre o talude são dispostos os troncos verticais, fixando-os com pregos
ou barras de ferro às paliçadas construídas anteriormente. A distância entre os elementos
verticais varia entre 1,5-2 m.
Com a utilização de uma broca é criado um buraco para a inserção dos primeiros 80 cm
dos troncos fixadores, que servirão de sustento às paliçadas, e posteriormente, serão
enterrados no solo com a ajuda de um maço, sendo também fixados à estrutura já
existente com pregos ou barras de ferro.

Fig. 32 - Alçado Transversal de uma Grade de Vegetação Vesúvio, segundo Menegazzi.
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A grade é preenchida com o material terroso e inerte, proveniente do sítio de intervenção
e ao longo dos troncos longitudinais são dispostas em alternância estacas de espécies
arbustivas autóctones e/ou plantas enraizadas, dispostas em estrados. Posteriormente
efectuar-se-á uma sementeira recobrindo toda a superfície da grade (Cornelini &
Menegazzi, 2001).

Fig. 33 - Pormenores da colocação dos pregos numa Grade de Vegetação Vesúvio.
Adaptado de AIPIN (2002).

Análise de custos
Segundo a AIPIN (2002), o custo médio de uma Grade de Vegetação Vesúvio é de
36,98€ por m2. Geralmente, os custos de uma intervenção deste tipo variam conforme as
dimensões da técnica e a quantidade de material usado, dependendo também das
características da zona de intervenção.

Manutenção
A obra, se bem realizada, não necessita de manutenções particulares, mas apenas a
substituição das estacas ou das plantas que não conseguiram enraizar. De qualquer
forma, convém realizar intervenções de monitorização nos primeiros meses após a
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construção, devido à incidência dos agentes erosivos sobre o talude ainda desprovido de
vegetação. No caso de se verificar um forte crescimento dos caules lenhosos, torna-se
necessário executar desbastes ao nível do terreno, de modo a favorecer a formação das
raízes. Deve-se também verificar as zonas onde a sementeira não obteve sucesso e
reparar este aspecto através da plantação de mais algumas estacas ou plantas
enraizadas (AIPIN, 2002).

Segurança
De acordo com a AIPIN (2002), na realização da obra, os operários deverão estar
providos de protecção individual: capacete, botas de segurança com sola imperfurável,
óculos protectores, protectores para os ouvidos, protecção para motosserras. Em
trabalhos sobre vertentes íngremes deverão dispor de sistemas de retenção com
dissipadores de energia cinética e cintos de segurança.

6.3.3.3 Muro de Pedra Seco

Descrição da obra e características gerais
Este muro será constituído por pedra lávica, recolhida na zona de intervenção. As lascas
de pedra lávica serão precedentemente talhadas à mão, e posteriormente colocadas
numa escavação de cerca de 100 cm.
Funciona como uma obra de contenção a gravidade, podendo sofrer pequenas
deformações sem perder a sua funcionalidade. Para além disso, é totalmente permeável,
tornando eficaz a drenagem das áreas de infiltração nos terrenos, provocando desta
maneira uma redução num dos principais factores de instabilidades verificadas nos solos,
contribuindo também para melhorar as características físicas e mecânicas dos terrenos. A
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sua construção é simples, dispensando ferramentas ou equipamentos especiais e não
requer mão-de-obra especializada.
Depois de concluída a construção do muro de pedra, proceder-se-á a uma sementeira
manual de uma mistura de gramíneas e leguminosas sobre o muro e na zona envolvente.

Fig. 34 – Perspectiva de um Muro de Pedra Seco.

6.4

REDE DE DRENAGEM

A água presente num talude e a pressão hidrostática que ela provoca, são a causa mais
relevante para os movimentos de solo que provocam os deslizamentos de terra. Assim
sendo, convém implementar sobre o talude em questão um sistema de drenagem
adequado.
De acordo com Alheiros et al., (2003), as obras de drenagem têm como objectivos a
captação e condução conveniente das águas superficiais e subterrâneas de uma encosta,
atenuando portanto a erosão superficial e escoamentos. O caminho natural das águas
deve ser respeitado na medida do possível, e deve-se promover a implementação de uma
rede de colheita e condução das águas, bem como garantir a sua posterior manutenção,
com processos de limpeza e desobstrução das valas. De facto, a drenagem é uma das
intervenções mais importantes para a estabilização de um talude, sendo indissociável das
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obras de protecção superficial e de contenção, pois garante a redução dos esforços a
serem suportados pela estrutura, devido à acção da água.

A rede de drenagem proposta é constituída por uma vala de drenagem que percorre todo
o talude, e por caixas de absorção de água. Tem a finalidade de condicionar o regime de
circulação das águas superficiais e conduzi-las às respectivas caixas de recepção que se
encarregam de reter a água e sua posterior infiltração.
De seguida apresenta-se uma descrição geral do material aplicado no sistema de
drenagem.

Vala de drenagem
A vala de drenagem será revestida por mantas orgânicas, que serão fixadas ao solo
através de barras em aço em forma de U, com 12 mm de diâmetro, e com um
comprimento entre 20-40 cm. Estas mantas orgânicas podem ser usadas em várias
condições, preferencialmente com funções de controlo da erosão. Segundo Venti et al.
(2003), estas mantas orgânicas apresentam diversas vantagens, das quais se destacam:

- Redução da erosão superficial de origem hídrica ou eólica durante o período delicado
após a intervenção de sistematização, no qual ainda se espera que a cobertura vegetal se
afirme;
- Favorecem o reverdecer da superfície abrangida pela intervenção, seja graças à
capacidade de retenção das partículas mais finas ao desenvolvimento da vegetação, seja
pela construção de um suporte para as espécies vegetais pioneiras;
- Induzem uma redução da evaporação hídrica do terreno e a capacidade de conservação
de um certo grau de humidade do solo;
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- Induzem um benefício “efeito - estufa” com consequente retenção do calor;
- São competitivas do ponto de vista económico em relação a soluções tradicionais;
- Têm a capacidade de aumentar a fertilidade do terreno no seguimento da sua
decomposição e consequente transporte de substâncias orgânicas;
- São totalmente biodegradáveis (decompõem-se completamente entre 1-6 anos) e além
disso não são prejudiciais às plantas e aos animais.

Fig. 35 – Vala de drenagem.

Caixas de absorção de água
Têm como funcionalidade principal a recolha das águas provenientes das valas de
drenagem,

facilitando

a

sua

acumulação

e

posterior infiltração no terreno. No entanto, estas
caixas poderão representar um perigo para a
fauna, pois os animais que aí caírem poderão não
conseguir sair devido á profundidade da caixa.
Para corrigir este problema são colocados dois
troncos inclinados no interior da caixa que
facilitarão a saída dos animais que aí caírem.
Fig. 36 – Caixa de Absorção de Água.
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6.5

EFEITOS ESPERADOS

A curto prazo, a estabilidade da obra será assegurada exclusivamente pelo material
inerte. A estrutura das diversas técnicas implementadas irá garantir a estabilidade do
terreno nos primeiros meses após a realização das obras. Posteriormente, a médio e a
longo prazo, a tarefa de assegurar a estabilidade é desenrolado prioritariamente ou
exclusivamente pela parte vegetal viva. As plantas irão ser extremamente eficazes, pois
permitirão um duplo efeito funcional, o aumento da resistência mecânica da obra, através
do seu aparelho radical e um gradual efeito estético-ecológico, graças à função biológica
que expõem, partindo dos estados vegetacionais mais baixos. Através das suas
características biotécnicas, as plantas irão satisfazer os requisitos requeridos,
aumentando por exemplo: a capacidade de resistência ao arranque ou ao corte por parte
das raízes, a capacidade de resistir a elevadas solicitações mecânicas, e a capacidade de
consolidar o terreno permeabilizando-o com as raízes. Desta forma, é de esperar no
talude alvo de intervenção, um aumento não só da resistência à erosão, como também
um maior controlo dos movimentos de
terras superficiais, consequentes do
desenvolvimento da vegetação ao
longo do tempo. Assim, apresenta-se
na figura 38, um hipotético aspecto do
talude em questão daqui a alguns
anos.

Fig. 37 – Efeitos esperados no talude com o passar dos anos.
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6.6

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

De seguida, apresentar-se-á uma estimativa orçamental das técnicas de Engenharia
Biofísica propostas, tendo em conta os custos médios das técnicas das mesmas,
apresentados pela AIPIN.

Tabela 3 – Estimativa Orçamental das técnicas de Engenharia Biofísica propostas.
Técnica de Engenharia Biofísica

Custo/unidade de área (€)

Custo total (€)

0,93

12,46

60 m

3,25

195

30 m lineares

30,21

906,30

Grade de Vegetação Vesúvio

52 m2

36,98

1922,96

Muro de Vegetação Vesúvio

53,70 m3

137,38

7377,31

54

1710,72

Sementeira Manual
Hidrosementeira
Faixa de Vegetação

Rede Metálica
TOTAL

Área ocupada
13,40 m

2

2

31,68 m

2

12124,75

De realçar o facto de os custos médios de cada tipologia de intervenção poderem variar
consoante as características da zona de intervenção e da quantidade de material que
poderá ser aproveitado dessa área. O deslizamento de terras provocou o arrastamento de
árvores como o castanheiro, o que permite a sua utilização na construção da estrutura
das técnicas de Engenharia Biofísica. Esta reutilização de material vegetal vivo e morto
proveniente da zona de intervenção poderá levar a uma diminuição dos custos de uma
obra de Engenharia Biofísica. Desta estimativa orçamental, apenas foram analisados os
custos das técnicas de Engenharia Biofísica, não esquecendo o facto de existirem outras
construções que irão encarecer o projecto, como é o caso da rede de drenagem (valas e
caixas de absorção), do apoio lateral do percurso, da escadaria de acesso ao patamar
superior do talude. No caso da construção do muro de pedra lávica, esta será recolhida na
área de intervenção, apresentando por isso custos apenas ao nível da mão-de-obra.
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6.7

CRONOGRAMA

As épocas nas quais devem ser realizadas as intervenções de Engenharia Biofísica encontram-se indicadas na tabela seguinte. De
realçar o facto de algumas técnicas também poderem ser realizadas fora do período de repouso vegetativo, embora nestes casos
terá de existir uma vigilância e manutenção constante das obras nos primeiros meses após a sua construção, de modo a evitar
principalmente que os períodos de extrema aridez causem mortalidade nas espécies implementadas nas técnicas.

Tabela 4 - Cronograma do tempo de trabalhos.
Janeiro Fevereiro Março
TÉCNICAS
Muro de pedra
Rede metálica de dupla torção
Muro de Vegetação
Grade de Vegetação
Faixa de Vegetação
SEMENTEIRAS E PLANTAÇÕES
Sementeira
Hidrosementeira
Estacas e plantas em torrão
PERÍODOS VEGETATIVOS
Repouso
Actividade
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x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x

x

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
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Capítulo VII - Considerações Finais

Com a realização do presente Trabalho de Fim de Curso, pretendia-se atingir objectivos
respeitantes ao estudo de um fenómeno natural causador de modificações estruturais na
paisagem, os deslizamentos de terras, e também propor um conjunto de técnicas de
Engenharia Biofísica, que possibilitem a requalificação ambiental e paisagística da zona
abrangida por este processo de modelação natural.

Em relação ao primeiro objectivo, foi possível concluir que os constantes processos de
modificação do solo determinam as condições de instabilidade verificadas nos taludes.
Estas condições de instabilidade verificam-se essencialmente devido às condições
climáticas, que conduzem à degradação das rochas e dos terrenos superficiais, o que faz
com que sobre o terreno se forme uma superfície detrítica instável. Por outro lado,
também ocorrem processos de erosão e sedimentação, devido principalmente à acção da
água de escorrimento superficial e aos movimentos de massa, que fazem com que os
sedimentos sejam transportados em direcção ao baixo de gravidade. Desta forma,
concluiu-se que as principais causas que provocam um deslizamento de terras, estão
relacionadas com factores geológicos, morfológicos, hidrológicos, com o estrado de
fracturação, com a alteração das rochas, com a permeabilidade, a inclinação dos taludes,
com a acção da água superficial ou profunda, e também através da acção antrópica.
Assim, um talude poderá sofrer modificações estruturais quando se dá uma interacção
entre os diversos factores referidos anteriormente. Analisando o caso em estudo,
concluiu-se que as principais causas que provocaram o deslizamento de terras estão
relacionadas com as características pedológicas do talude. Isto, porque é um solo muito
móvel, solto e incoerente, com pouca coesão entre as partículas que o constituem,
apresentando também elevada permeabilidade. A este factor juntam-se os períodos
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climáticos desfavoráveis que se fizeram sentir no último Inverno, caracterizados por uma
elevada quantidade de precipitação, que promoveu um incremento da acumulação das
águas sobre o talude, aumentando o peso específico aparente do terreno, e fazendo com
que o peso das massas situadas nas porções altas do talude jogasse a favor da ruptura e
do desmoronamento. A estes factores climáticos adversos, também se pode adicionar o
facto de se registar a queda de neve sobre o talude. De realçar também o facto, de
estarmos perante um talude com uma altura elevada, e que apresenta um declive muito
íngreme.

Analisando os métodos de prevenção e mitigação do risco de ocorrência dos
deslizamentos de terras, também foi possível recolher algumas ilações. Desta forma, para
garantir a estabilidade de um talude evitando os deslizamentos de terra, é evidente que as
medidas a tomar passarão pela determinação e controlo de diversos factores
desfavoráveis à sua estabilidade. Estes factores dizem respeito a diversos aspectos, que
resultam alguns deles das próprias características dos taludes, ficando invariáveis no
tempo (geológicos, hidrogeológicos, morfológicos, estruturais e geológico-técnicos). Para
além destes, existem outros que pela sua rápida variabilidade devem ser sujeitos a
controlos periódicos (climáticos, vegetativos e antrópicos).
Como estratégias de intervenção, é de referenciar as intervenções estruturais (redução do
perigo) e as intervenções não estruturais (redução do dano potencial). As primeiras
passam por obras de saneamento e de sistematização hidrogeológica do território, e por
intervenções de estabilização, como a aplicação técnicas de Eng.ª Biofísica e de obras de
drenagem. As intervenções não estruturais passam pela programação de acções na
planificação territorial e normativa, e por intervenções do tipo técnico ou normativo,
respeitantes à organização social do território.
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Em relação ao projecto de requalificação biofísica e paisagística proposto, concluiu-se que
as obras de Engenharia Biofísica apresentam um baixo impacto ambiental e podem ser
aplicadas em diversos âmbitos. Permitem a reconstituição de novas unidades
ecossistemáticas, que lhe conferem uma capacidade de auto-sustentação mediante
processos naturais, com repercussões positivas sobre as características geopedológicas,
hidrogeológicas, hidráulicas, vegetacionais, faunísticas e paisagísticas do território. A
aplicação desta tipologia de intervenções, permite efectuar uma série de operações de
defesa do território, com o objectivo de conservação do solo, sobretudo em função da
erosão, que é o factor principal pelo lento e progressivo processo de enfraquecimento dos
solos. Para além disso, contribuem para o melhoramento da qualidade da paisagem,
aumentando desta maneira a complexidade, a conectividade e a biopotencialidade do
sistema de ecossistemas, efectuando uma reinserção das obras na paisagem natural.
Estas técnicas favorecem a colonização e estabilização de espécies autóctones e o
posterior crescimento das plantas irá conferir um bom revestimento ao solo, e irá limitar a
acção erosiva dos agentes meteorológicos.
A sistematização hidráulica de um talude é um factor muito importante e desta forma
também foi proposta a aplicação de uma rede de drenagem, que irá permitir o
escoamento superficial sem que haja acumulação excessiva das águas sobre o talude,
factor que em muito contribui para a ocorrência de deslizamentos de terra. De facto, a
drenagem é uma das intervenções mais importantes para a estabilização de um talude,
sendo indissociável das obras de protecção superficial e de contenção, pois garante a
redução dos esforços a serem suportados pela estrutura, devido à acção da água.

Analisando os efeitos que se poderão esperar após a realização de uma obra deste tipo,
concluiu-se que a curto prazo, a estabilidade da obra será assegurada exclusivamente
pelo material inerte. A estrutura das diversas técnicas implementadas irá garantir a
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estabilidade do terreno nos primeiros meses após a realização das obras. Posteriormente,
a médio e a longo prazo, a tarefa de assegurar a estabilidade é desenrolado
prioritariamente ou exclusivamente pela parte vegetal viva. As plantas irão ser
extremamente eficazes, pois permitirão um duplo efeito funcional, o aumento da
resistência mecânica da obra, através do seu aparelho radical e um gradual efeito
estético-ecológico, graças à função biológica que expõem, partindo dos estados
vegetacionais mais baixos. Através das suas atitudes biotécnicas, as plantas irão
satisfazer os requisitos requeridos, aumentando por exemplo: a capacidade de resistência
ao arranque ou ao corte por parte das raízes, a capacidade de resistir a elevadas
solicitações mecânicas, e a capacidade de consolidar o terreno permeabilizando-o com as
raízes. Desta forma, é de esperar no talude alvo de intervenção, um aumento não só da
resistência à erosão, como também um maior controlo dos movimentos de terras
superficiais, consequentes do desenvolvimento da vegetação ao longo do tempo.
Concluiu-se também que na aplicação das técnicas de Engenharia Biofísica, deve ser
usada a mínima tecnologia necessária para a resolução dos problemas (Lei do Mínimo),
evitando desta maneira a execução de obras sobre e sub-dimensionadas.

Em relação à estimativa orçamental apresentada, concluiu-se que os custos médios de
cada tipologia de intervenção podem variar consoante as características da zona de
intervenção e da quantidade de material que poderá ser aproveitado dessa área. É
possível a reutilização de algum do material vivo e morto, resultante do deslizamento de
terras, o que pode contribuir para uma diminuição do custo total do projecto.

Outro aspecto analisado neste trabalho tem a ver com o contexto normativo onde se
insere a zona de estudo. Desta forma, concluiu-se que em Itália as principais normativas
no campo ambiental prevêem de maneira mais ou menos explícita a inserção sistemática
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de algumas tipologias de projecto com intervenções de Engenharia Biofísica. Existe
legislação que inclui as técnicas de Engenharia Biofísica como actividades de obras
públicas, onde se apela ao seu uso. Para além disso, onde for possível, deve-se efectuar
a substituição de algumas obras tradicionais por obras de Engenharia Biofísica. É de
referir também, a existência de associações destinadas ao estudo e implementação de
obras com técnicas de Engenharia Biofísica, já com uma elevada expansão a nível
nacional, o que demonstra o interesse crescente desta Engenharia em Itália.

Todos estes aspectos permitem registar as diferenças que se verificam entre Portugal e
Itália, já que no nosso país esta ciência ainda é muito desconhecida, existindo poucas
pessoas envolvidas no estudo desta tipologia de projectos, sendo portanto necessária
cada vez mais a sua divulgação e promoção.
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