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1. METODOLOGIA
A cartografia das zonas ameaçadas pelo mar aqui apresentada foi elaborada
para a Direção Regional do Ambiente pela Fundação Gaspar Frutuoso através
do estudo “Reserva Ecológica Regional – Caracterização dos Perigos em termos
dos Recursos Naturais e delimitação das respetivas Áreas Vulneráveis a
considerar no Ordenamento do Território da Região Autónoma dos Açores”,
concluído em 2011 e desenvolvido no âmbito do projeto SOSTMAC- Atuações
Sustentáveis nos Espaços Naturais da Macaronésia da Iniciativa Comunitária
PCT-MAC 2007-2013, cujo objetivo consistiu na identificação, delimitação e
caracterização das áreas com especial interesse para a salvaguarda dos
sistemas naturais e dos processos biofísicos associados a temáticas como
proteção do litoral, sustentabilidade do ciclo da água e do solo.
A delimitação das zonas ameaçadas pelo mar assentou nos run-ups definidos
por Borges [2003] para os Açores e extrapolados para eventos extremos
recentes, tempestade do século e eventos de natureza tsunamigénica. Assim,
o limite superior correspondeu à cota dos 15 m de altitude, como nível máximo
da influência de um possível galgamento oceânico, enquanto o limite inferior
correspondeu à linha dos 0 m [zero metros] de altitude [ZT – Zero Topográfico]
definidos pelo limite da linha de costa constante da cartografia oficial [Cartas
Militares de Portugal do IGeoE – 1:25.000]. Para além do referido, verificou-se,
ainda, a necessidade de ajustamentos da metodologia geral adotada na
delimitação efetuada para as zonas ameaçadas pelo mar nos casos abaixo
identificados:
 Quando as zonas ameaçadas pelo mar confinam com arribas e
vertentes costeiras, a delimitação do seu limite superior estende-se até à
base das arribas ou vertentes costeiras quando estas ultrapassam 15m de
altitude;
 Quando as arribas e vertentes costeiras apresentam cotas abaixo dos
15m de altitude, a delimitação do limite superior das zonas ameaçadas
pelo mar considerada sobrepõe-se à arriba ou vertente costeira até ao
limite dos 15 m de altitude;
 Quando nos troços de costa se verifiquem arribas mergulhantes, as zonas
ameaçadas pelo mar não foram delimitadas.
Para a adaptação desta metodologia para o desenvolvimento de cartografia
a nível municipal recomenda-se que, em concreto para a representação da
linha superior das zonas ameaçadas pelo mar, sejam desenvolvidos estudos
complementares e detalhados in loco, utilizando cartografia topográfica a
escalas adequadas a uma representação de pormenor, cartografia de
imagem atualizada [ortofotomapa], batimetria detalhada e modelação da
propagação das ondas do mar, tendo em atenção a cota do nível médio do
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mar, a elevação da maré astronómica, a sobre-elevação meteorológica e o
espraio da onda. Por outro lado, e relativamente à representação do limite
inferior não se verifica necessidade de estabelecer recomendações para a sua
delimitação no âmbito do desenvolvimento de cartografia a nível municipal.
Como informação fundamental ao desenvolvimento desta cartografia a nível
municipal, destaca-se a abaixo descriminada:
 Cartas Militares de Portugal [Escala 1:25.000] – Instituto Geográfico do
Exército [IGeoE];
 Cartografia de base topográfica e levantamentos aerofotogramétricos
a escalas superiores;
 Cartografia de imagem atualizada – ortofotomapas [1:5.000 ou superior];
 Cartografia topo-hidrográfica das séries oceânica, costeira, de
aproximações, portuária e outros levantamentos hidrográficos disponíveis
– Instituto Hidrográfico;
 Linha de máxima preia-mar das águas vivas equinociais [LMPMAVE]
quando já tenha sido estabelecida pela entidade competente;
 Borges, P., 2003. Ambientes litorais dos grupos Central e Oriental do
arquipélago dos Açores, conteúdos e dinâmica de microescala.
Departamento de Geociências, Universidade dos Açores, 413 pp.;
 Outra documentação técnico-científica, incluindo relatórios e pareceres
técnicos, estudos académicos e literatura da especialidade – Secretarias
e Direções Regionais, Laboratório Regional de Engenharia Civil,
Universidade dos Açores e outras instituições de investigação.
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