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III.1.1. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE DO CLIMA 

 

 

O clima com os elementos que o compõem determina uma parte substantiva das caraterísticas de um 

território, as suas potencialidades, a forma como se organiza e estrutura, bem como a paisagem e ação 

do homem, ainda que muitas vezes isso ocorra e não haja consciência do mesmo. O conhecimento do 

clima consiste pois em reconhecer os elementos e fatores que o definem, as inter-relações no espaço 

onde estes ocorrem e o modo como condicionam a ocupação do território. 

 

O estudo do clima no âmbito do planeamento ordenamento do território é igualmente muito importante 

devido às fortes inter-relações que apresenta com outros fenómenos, de entre os quais a formação de 

substratos geológicos, a erosão (vd. Caps. III.2. e III.7.), o regime dos cursos de água (vd. Cap. III.4.), a 

disponibilidade de água (vd. Cap. III.6.) e a distribuição da vegetação e das atividades económicas 

(e.g., agricultura ou turismo) (vd. TORRES e MACHADO, 2008). O clima constitui, igualmente, um 

recurso natural que determina a localização de atividades, funções, potencialidades e fragilidades do 

território. Certamente por esta razão o clima, enquanto fenómeno biofísico, constitui um dos elementos 

a estudar no âmbito da elaboração dos planos territoriais, como estabelece o RJIGT1.  

 

Ademais, as alterações climáticas constituem uma das maiores preocupações comuns da humanidade 

e representam assumidamente uma ameaça urgente e potencialmente irreversível para as sociedades 

e para o planeta, como assenta as Nações Unidas (UN/FCCC, 2015). É com esse pano de fundo que o 

Secretário Geral das Nações Unidas, António Guterres, como capa da revista Time (edição de 24 de 

junho de 2019), advogava que as alterações climáticas são “a batalha da nossa vida” e que é 

“absolutamente essencial para o planeta reverter a situação actual”. 

 

O PDM de Silves, enquanto instrumento de referência estratégico e de ordenamento do concelho, não 

poderá pois isentar-se de reflectir, no quadro da sua escala e âmbito, sobre o clima. Decore daqui o 

presente capítulo. 

 

                                                
1 A caraterização biofísica tem enquadramento na alínea a), do n.º 1 do artigo 96.º.  
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E porque o clima não tem fronteiras e é um fenómeno contínuo no espaço e multiescalar, a abordagem 

deste será efectuada da escala global à escala local.  

 

DOS OBJETIVOS 

 

Têm-se assim como objetivos com o estudo do clima no âmbito do PDM:  

a. caraterizar o tipo de clima em que se integra o concelho de Silves, baseando a análise 

espacial nos elementos e fatores que o integram; 

b. identificar a correspondência climática local com as escalas regional e global; 

c. confrontar os índices e classificações climáticos gerais com os resultados obtidos pela análise da 

informação de base local/regional; 

d. compreender a influência do clima no território concelhio  

e. desenvolver orientações estratégicas ao nível das ações/ projetos de desenvolvimento, de forma a 

minimizar ou valorizar as particularidades identificadas. 

 

DA METODOLOGIA 

 

Para a estruturação do capítulo (vd. fig. III.1.1), contou-se com uma intensa consulta bibliográfica e de 

recolha e tratamento de dados climatológicos de base relativos às estações climatológicas e postos 

udométricos, fundamentais para a elaboração de cartografia temática e para a respetiva análise e 

caraterização. Atendendo à natureza dos dados e da cartográfia a elaborar (variáveis contínuas através 

de mapas de isolinhas), procurou-se obter a maior cobertura regional possível para um maior 

enquadramento da informação. Apesar do esforço, como se pode ver no quadro III.1.1 e fig. III.1.2, 

para a precipitação a cobertura de dados é total para o Algarve, enquanto para a temperatura essa é 

parcial1, assim como para os outros elementos do clima: geada, vento, humidade relativa ou insolação. 

                                                
1 Apenas 17 estações tinham dados trabalhados ou possíveis de trabalhar (normais climatológicas). As estações com dados do Instituto 
de Meteorologia já tinham os dados calculados pelo que foi necessário calcular os valores médios de temperatura mensal para as 
estações de Barragem do Arade, São Brás de Alportel, Barragem da Bravura, Vidigal, Martim Longo e Santana da Serra. Acresce que os 
períodos em análise são diferentes: foram utilizados dados das normais de 1951-1980 e 1961-1990, contudo nem sempre as séries são 
completas (30 anos). O reduzido número de estações com temperatura média mensal levou ao aumento da complexidade na delimitação 
das isotérmicas e implicou generalização cartográfica. 
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Estruturalmente o capítulo compõe-se por cinco partes fundamentais (vd. fig. III.1.1), embora sem 

reflexo real no índice. A primeira parte é o presente capítulo (introdutório); a segunda parte é dedicada 

a uma abordagem global sobre o clima no mundo; a terceira focaliza-se em concreto sobre o clima de 

Silves, sendo a última dedicada a grandes orientações para efeitos de ordenamento e desenvolvimento 

com vista à adaptação, minimização, alteração e potenciação dos elementos do clima no espaço. 

Figura III.1.1 

Base metodológica do capítulo 

 

 
 

1Reporta-se ao Sistema Nacional de Informação sobre Recursos Hídricos, através do sítio www.snirh.pt. 

 

 
 
 
 
 

http://www.snirh.pt/
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Quadro III.1.1 

Parâmetros por estação climatológica e por posto udométrico/udográfico 
 

Estações/postos 
Precipitação 
média anual 

Precipitação 
Max. anual diária 

Decil 1 Decil 9 
Temperatura 

média mensal 

Alcoutim X X X X - 

Alferce X X X X - 

Algoz X X X X - 

Aljezur X X X X - 

Barragem do Arade X X X X X 

Barragem da Bravura X X X X X 

Barranco do Velho X X X X - 

Bensafrim X X X X - 
Caldas de Monchique X - - - X 

Castro Marim X X X X - 

Catraia X - - - - 

Cimalhas X X X X - 

Corujos X X X X - 

Estói X X X X X 

Faro (Aeroporto) X - - - X 

Faz-Fato X X X X - 

Foz do Farelo X X X X - 
Foz do Ribeiro X X - - - 

Lagos X X X X - 

Loulé X X X X - 

Marmelete X X X X - 

Martim-Longo X X X X X 

Mercador X X X X - 

Mexilhoeira X X X X - 

Monchique X X X X X 

Paderne X X X X - 

Pereiro X X X X - 
Picota X X X X - 

Porches X X X X - 

Praia da Rocha X - - - - 

Quarteira X - - - X 

Quelfes X - X X - 

Sagres X - - - X 

Salir X X X X - 

Santa Catarina X X X X - 

Santa Margarida X X X X X 
Santana da Serra X X X X X 

São Barnabé X X X X - 

São Bartolomeu de Messines X X X X - 

São Brás de Alportel X X X X X 

São Marcos da Serra X X X X - 

Sobreira/Salir X X X X X 

Tavira X - - - X 

Tavira (Conceição) X - - - X 

Tunes X - - - X 

Vale Barriga X - - - - 
Vale Verde X - X X - 

Vidigal X X X X X 

Vila do Bispo X - - - X 

Vila Real de St.º António X - - - X 
A verde – posto udométrico/udográfico             A azul – estação climatológica 
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III.1.2. OS CLIMAS DO MUNDO 

 

 

De entre os fatores do clima destaca-se a latitude, longitude, inclinação do eixo da terra, altitude, 

posição geográfica, a proximidade do oceano ou de grandes rios e a circulação geral da atmosfera, 

sendo a temperatura, precipitação, vento e humidade relativa os principais elementos que o integram. A 

conjugação destes fatores e elementos determina assim uma distribuição zonal dos climas no 

mundo. Essa distribuição depende tanto dos fatores do clima, como ainda da dinâmica geral da 

atmosfera (divergência e convergência de massas de ar e das superfícies frontais), determinando 

especificidades climáticas locais e regionais (vd. fig. III.1.3 e III.1.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, certo é que o clima não é imutável sendo um produto das interações do sistema terra-

atmosfera, de fatores astronómicos relacionadas com a órbita terrestre, alterações no eixo da terra e 

polaridade e com manchas solares, entre outros. A estes fatores naturais das alterações climáticas 

podem também estar associados fatores antrópicos, como se verá adiante. 

 

Figura III.1.3 

Grandes grupos climáticos, regiões de origem das massas de ar e zonas frontais 
 

 
    Fonte: STRAHLER, (1992) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Plano Diretor Municipal de Silves 

 

8 

 

Fig. III.1.4 
Os climas do mundo (classificação climática de Strahler) 

 
 

Fonte: STRAHLER (1992) 
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III.1.3. AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E O FUTURO DO CLIMA 

 

 

É do conhecimento geral a discussão em torno das alterações climáticas, para uns um flagelo a que a 

população mundial não conseguirá escapar, para outros uma paranóia coletiva sem importância. Não 

obstante as interpretações pessoais, as alterações climáticas fazem parte do sistema físico da Terra, 

defendendo a comunidade científica de que podem ser aceleradas pela ação antrópica. Em todo o 

caso, a mudança climática é um assunto global, porque afeta todos e todos somos corresponsáveis na 

adoção de medidas de mitigação ou de adaptação1, sendo amplamente reconhecido que o clima tem e 

continuará a sofrer oscilações (PEIXOTO, 1987). Por este conjunto de razões o clima e as alterações 

climáticas em particular têm sido alvo de amplas discussões que remontam pelo menos a 19722 (vd. 

quadro III.1.2).  

 

Contudo, é a partir dos finais da década de 80, mais concretamente a partir da do ano de 1987, com a 

publicação do Relatório Brundtland (CMAD, 1987) que afirmou o conceito de desenvolvimento 

sustentável e alertou em simultâneo as preocupações com as alterações climáticas como um dos 

problemas do mundo. Estas preocupações tiveram eco e foram reforçadas aquando da Conferência 

das Nações Unidas para o Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD), que ocorreu no ano de 1992 no Rio 

de Janeiro, dando prosseguimento às preocupações contidas naquele relatório. Mas é, definitivamente, 

o relatório SRES3, apresentado no ano de 2007 pelo IPCC, que quantifica o alcance futuro das 

alterações climáticas tendo em conta as opções tomadas no presente (vd. fig. III.1.5), com a 

apresentação de diversos cenários de evolução do clima para elementos e variáveis-chave 

(temperatura, nível do mar, as emissões/concentrações de CO2 e emissões de SO2 até 2100). 

Para a temperatura e aumento do nível do mar, estritamente relacionadas, como se pode observar pela 

fig. III.1.6, prevê-se um aumento gradual de ambas com destaque para os extremos, dados pelos 

cenários A1FI4 e B1 (vd. fig. III.1.6): o primeiro é o cenário mais desfavorável, prevendo um aumento de 

4°C em 2100 e uma subida do nível do mar de 0,5 m (vd. fig. III.1.6); o cenário B1, mais favorável, 

                                                
1 vd., e.g., a propósito dos conceitos e alterações climática, CAPRIOLO et al. 2014.  
2 Para além das conferências foram criados grupos de trabalho e organizações como o Intergovernamental Panel on Climate Change 
(IPCC) – Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, com o propósito de estudarem as alterações climáticas e os seus 
impactes no território, na população e as repercussões da ação antrópica no clima. 
3 Special Report on Emission Scenarios – Relatório Especial de Cenários de Emissões. 
4 Uma variante do cenário A1, que representa a projeção para um futuro assente na utilização intensiva de combustíveis fósseis. 
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aponta um aumento do nível do mar de 0,3 m e um aumento de temperatura na ordem dos 2°C (vd. fig. 

III.1.6), sendo que no essencial, os modelos apontam para um aumento das temperaturas sobre a 

Terra às latitudes mais elevadas do hemisfério norte (IPCC, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.1.5 

Cenários SRES de acordo com os sete vetores de análise 

 
    Fonte: IPCC, (2007) 

Quadro III.1.2 

Retrospetiva sobre as Alterações Climáticas (1972-2012). Alguns momentos fundamentais 

1972 Conferência de  
Estocolmo  

Convenção Mundial para o Meio Ambiente. Convenção pouco profícua. 

1979 Conferência Mundial 
do Clima – Genebra 

1.º esboço da Convenção – Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança Climática (CQNUMC). 

1987 Edição de “O Nosso 
Futuro Comum” 

A “agenda global para a mudança”, visado o desenvolvimento sustentável no ano 2000 e seguintes. 

1988 Criação do IPCC    

1990 1.º relatório do IPCC Incertezas temporal, da magnitude e dos padrões regionais das AC. Propostas de mitigação e 
adaptação. 

1992 Conferência do Rio Adoção da CQNUMC e do princípio do “poluidor pagador”. 1.º cenário climático – IS92. 

1992  Convenção Quadro sobre Alterações Climáticas adoptada em 9 de Maio de 1992 pelo Comité Intergovernamental de 
Negociação instituído pela Assembleia Geral das Nações Unidas 

1994 1.ª revisão do IS92  

1995 2.º relatório do IPCC Reafirmação de mudanças climáticas desde o início do Séc. XX. Reforço da estratégia de mitigação e 
adaptação. 

1996 2.ª revisão do IS92   

2000 Revisão do IS92 que 
resulta no SRES 

Special Report on Emission Scenarios. Apresentação de 6 cenários de evolução do clima e acordo com 
fatores de desenvolvimento. 

2001 3.º relatório do IPCC Melhoria dos modelos climáticos de previsão. Reforço da mitigação e adaptação e propõe-se o 
desenvolvimento de tecnologia de ponta. 

2007 4.º relatório do IPCC  Apresentação das projeções de aumento do nível do mar, alteração da temperatura, das emissões e 
concentrações de CO2 e emissões de SO2, até 2100. 

2009 Conferência de 
Copenhaga 

Proposta de redução das emissões de GEE em 50% até 2020. No entanto, não houve entendimento 
entre as partes. 

2012 Conferência Rio +20 Da conferência resultou o documento “O Futuro que Queremos”, que consiste numa lista de ações 
para atingir o desenvolvimento sustentável global, embora não tenha sido assinado por todos os 
190 países participantes, nem se saiba com que recursos financeiros. 

2015 21.ª Conferência 
das Partes (12 
dezembro) 

Acordo de Paris 

2018  
Relatório Especial do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas 

2019  
Conferência das Nações Unidas para a Ação Climática 

 

Fonte: UNGA, (1987); IPCC, (1995, 2004, 2007) 
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Ao mesmo tempo é esperado que no futuro ocorram com mais frequência ondas de calor, dias e 

noites mais quentes e eventos de precipitação intensa, o que vem aumentar as irregularidades dos 

climas mundiais e regionais, mas também das tempestades tropicais em termos de velocidade do 

vento e da intensidade da precipitação, até 2100, segundo o FAR1 (IPCC, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos modelos do IPCC o projeto SIAM2 (SANTOS, et al. 2001) as projeções climáticas para a 

escala regional apontavam, para o período 2080-2100, uma mudança significativa no número de dias 

com temperatura superior a 35°C em Portugal continental, com destaque para o vale do Guadiana (fig. 

III.1.7) onde se passa dos atuais 30-40 dias para 120-150 dias quentes por ano. 

 

 

                                                
1 Fourth Assessment Report – Quarto Relatório de Avaliação. 
2 Climate Change in Portugal: Changes, Impacts and Adaptation Measures. (Alteração climática em Portugal: alterações, impactes e 
medidas de adaptação). 

Figura III.1.7 

Número de dias com TºC ≥ 35 ºC (dias quentes), normal 61-90, modelo de controlo e anomalia para 2080-2100 
 

 
Fonte: SANTOS (2001) 

Figura III.1.6 

O clima global no século XXI (cenários SRES) 

 
Fonte: SPM (IPCC, 2000) 
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No que respeita aos padrões de precipitação, o SIAM aponta para Portugal reduções dos quantitativos 

pluviométricos na ordem dos 100mm, com um aumento das irregularidades inter-sazonais (valores 

superiores no inverno e valores inferiores no verão) (SANTOS, et al. 2001). Os padrões de alteração 

preveem ainda um aumento dos dias de precipitação intensa, sobretudo no inverno, o que aponta para 

um aumento da potencial ocorrência de cheias (SANTOS et al., 2001). Para os meses de verão (junho, 

julho e agosto) prevê-se uma diminuição da precipitação em mais de 20% em relação aos valores 

registados hoje em dia para todo o território (vd. fig. III.1.8). 

 

Adaptando os resultados dos modelos do SIAM (SANTOS, et al. 2001), é possível extrapolar para o 

Algarve e concelho, ainda que com margem de erro, os efeitos esperados das alterações climáticas. 

Assim, as previsões de aumento de temperatura são em média na ordem dos 4°C a 8°C no verão e 

de aproximadamente 2°C no inverno e um aumento do número de dias com temperatura superior a 

35°C entre 10 e 40 dias por ano (vd. fig. III.1.7). Será também esperado, em observância aos cenários 

apontados pelo IPCC (2000) e considerando as caraterísticas físicas do concelho (vd. Cap. III.) uma 

subida do nível do mar de cerca de 40 cm, com as localidades ribeirinhas do concelho a serem as que 

maior suscetibilidade apresentam com o efeito das marés (vd. fig. III.1.9). 

 

As previsões dos modelos alertam ainda para a tendência para a concentração das precipitações e 

aumento da ocorrência de fenómenos extremos como secas, vagas de frio e de calor, com os 

problemas relacionados essencialmente com a saúde que daí advém, mas também eventos de storm 

surge, e cheias e inundações, com prejuízos para pessoas, bens e infraestruturas (vd. fig. III.1.9). 

 

Independentemente dos cenários, são de esperar alterações no clima no futuro e cuja resiliência do 

território depende em parte das opções de desenvolvimento do presente. O alerta é assim para que se 

Figura III.1.8 

Alteração da precipitação média anual, no inverno e verão entre 1980-1999 e 2080-99, para o Mediterrâneo  

 
 

Fonte: IPCC (2007) Fonte: IPCC, 2007

Alterações da precipitação  média anual (A1B), no Inverno e no Verão entre

1980-1999 e 2080 e 2090, para a área mediterrânea

Fonte: IPCC, 2007

Alterações da precipitação  média anual (A1B), no Inverno e no Verão entre

1980-1999 e 2080 e 2090, para a área mediterrânea
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exerça um esforço global coletivo, de forma a minimizar os efeitos das ações antrópicas, através de 

ações de mitigação, por forma a não acentuar as tendências, e sobretudo de adaptação para uma 

coabitação mais sustentável com as eventuais alterações do clima, nas suas diversas escalas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.4. O CLIMA DE PORTUGAL CONTINENTAL 

 

 

III.1.4.1. DE PORTUGAL AO ALGARVE 

 

A especificidade do clima de Portugal continental revela duas caraterísticas fundamentais: o carácter 

mediterrâneo e a diversidade. A diversidade imprime diferenciação climática regional e interanual e 

reflete-se nos fatores que influenciam e determinam o clima, como são:  

 

1. geográficos, de entre os quais se destacam: 

Figura III.1.9 

Potenciais áreas suscetíveis à subida do nível do mar e a cheias/inundações 

 
 

Fonte: Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT/CMS, 2015) 
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a. a latitude, já que influencia a dinâmica atmosférica muito específica no território continental1.  

b. a posição geográfica do território (no extremo sudoeste do continente europeu, próximo do norte 

de África e do Atlântico, que o margina a oeste e a sul, e integra-se na Península Ibérica), sendo de 

destacar a proximidade do Atlântico, que tem um efeito amenizador sobre clima litoral, já que na 

progressão das massas de ar para o interior do país a influência do oceano é rapidamente esbatida 

(sobretudo a Norte), facto relacionado em parte com a morfologia do território continental; 

c. o relevo que imprime diferenças locais e regionais, sendo gerador de fortes contrastes espaciais 

entre o litoral e o interior e de irregularidades na distribuição da precipitação, acima de tudo entre o 

Norte e o Sul. É ainda responsável pela definição de micro e mesoclimas devido à altitude, exposição 

das vertentes à insolação e ventos dominantes. 

 

2. relacionados com a dinâmica atmosférica variável ao longo do ano e responsável pelos contrastes 

temporais no clima, sendo influenciada pela circulação: fluxo zonal de oeste, circulação meridiana e 

situações de bloqueio2.  

 

Na escala de abordagem de STRAHLER (1992), o clima de Portugal continental é, com efeito, 

fundamentalmente mediterrâneo, ainda que no litoral setentrional se acentue o cariz Atlântico, mais 

húmido3, o que é corroborado pela classificação climática de Köppen4 (fig. III.1.10). Nesta constata-se 

que Portugal continental é influenciado pelos climas Csa, Csb, Csc e Bs, de acordo com a posição 

geográfica, mas sobretudo tendo por base a temperatura. 

 

Os tipos de clima Cs integram os grupos de climas temperados quentes cuja estação quente é 

coincidente com o verão. As principais distinções regionais prendem-se com a temperatura: Csa 

refere-se a climas cuja temperatura média do mês mais quente é superior a 22 °C, encontrando-se 

                                                
1 A circulação faz-se no sentido Oeste-Este e como Portugal está sob influência da frente polar, é frequente ser afetado por sistemas 
depressionários, com sistemas frontais associados, que atingem o território sobretudo no Inverno (vd. Cap. III.1.3.). No Verão o jet stream 
sobe em latitude e o território continental encontra-se principalmente sob a influência do Anticiclone dos Açores – altas pressões 
subtropicais (MEDEIROS, 2000; RAMOS, 2003), que confere ao território condições de estabilidade atmosférica e tipos de tempo quentes 
e secos (MEDEIROS, 2000). 
2 vd. a propósito, VENTURA, 1987; MEDEIROS, 2000; RAMOS, 2003. 
3 Portugal continental, segundo esta classificação, é influenciado maioritariamente pelo tipo de clima Mediterrâneo semi-árido (de estepe), 
mas também pelo tipo de clima Marítimo de Costa Ocidental Sub-húmido entre Figueira da Foz e Aveiro (sensivelmente) e pelo tipo de 
clima Marítimo de Costa Ocidental Húmido entre Aveiro e Viana do Castelo (STRAHLER, 1992). 
4 A classificação climática de Köppen existe desde 1918 e tem como base os valores da temperatura e da precipitação, ordenados em 
termos de valores mensais e anuais. A classificação é feita através do recurso a letras que definem grandes grupos climáticos, divididos 
em subgrupos e em subdivisões, formando grupos de duas ou de três letras que estabelecem o tipo climático e as diferenciações 
espaciais que lhe são inerentes (STRAHLER, 1992). 
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Figura III.1.10 

Classificação climática de Köppen para  
Portugal Continental  

 
 
Fonte: RIBEIRO (1995, adaptado por Lautensach)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

sujeitas a este tipo de clima as regiões localizadas sensivelmente a sul do Rio Tejo, excetuando-se a 

fachada Atlântica e o vale inferior do Guadiana, integrando ainda o vale superior do Douro (em território 

português) (vd. fig. III.1.10). O clima Csb é caraterístico do centro e norte do continente e fachada 

Atlântica a sul de Lisboa, sendo que a sua particularidade se prende com a temperatura do mês mais 

quente inferior a 22°C e com pelo menos 4 meses com temperatura superior a 10 °C (vd. fig. III.1.10). 

De acordo com esta classificação o clima da Serra da 

Estrela merece individualização devido à temperatura, 

que é superior a 10°C em menos de 4 meses no ano 

(vd. fig. III.1.10), designado de Csc. Considera-se 

ainda que a fachada meridional do Algarve e o vale 

inferior do Guadiana devem ser individualizados, 

caraterizados pelo tipo de clima seco de estepe - BS 

(vd. fig. III.1.10). 

 

Mas é RIBEIRO (1995) quem assinala com maior 

objetividade a diversidade climática do país com a 

definição de três regiões climáticas em Portugal (de 

clima marítimo, continental e montanhoso, com os 

respetivos sub-tipos), destacando por aí as 

diferenças litoral-interior e norte-sul e a importância 

do relevo na progressão das massas de ar para o 

interior, nomeadamente pelo alinhamento de relevos 

Montejunto-Candeeiros-Estrela (vd. fig. III.1.11) 

(RIBEIRO, 1995). Esta diferenciação regional é igualmente marcada pelos 5 grandes dos domínios 

bioclimáticos de Portugal1 continental definidos segundo o Índice Xerotérmico de Gaussen2 e o 

Índice Termopluviométrico de Emberger (Q)3 por ALCOFORADO et al., (1993), como se vê na fig. 

III.1.12. Constata-se aqui que, de norte para sul, se acentua a feição mediterrânica do território. 

 

                                                
1 Domínio Atlântico, Pré-Atlântico, Pré-mediterrâneo interior, Pré-mediterrâneo litoral e Mediterrâneo (fig. III.1.11). 
2 O Índice de Gaussen relaciona o número de meses e dias secos do ano, durante o período seco (o período em que a precipitação é 
inferior a duas vezes o valor da temperatura (P<2T), com a precipitação e os dias de nevoeiro que tenham ocorrido nesse período. 
3 O Índice de Emberger considera no cálculo o total da precipitação anual e as temperaturas máxima e mínimas médias. A representação 
do índice é feita com recurso ao “climagrama” de Emberger que, através dos valores do quociente e de temperatura permite individualizar 
andares climáticos e distribuir as estações pelos andares a que se adaptam (ALCOFORADO et al. 1993). 
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Figura III.1.11 

As regiões climáticas de Portugal Continental 
 

 
Fonte: RAMOS (2003, alterado) 

Pelo disposto considera-se que o tipo de clima no território de Portugal continental é mediterrâneo, 

com um cariz mais acentuado em direção a Sul, que se destaca particularmente no litoral meridional e 

ao longo do vale inferior do Guadiana, e com um caráter mais Atlântico/marítimo em direção a Norte 

e particularmente a Nordeste. As temperaturas médias anuais podem variar entre 14,4 °C no Porto 

(com amplitude térmica de 10,8 °C), 17,8 °C em Faro (com amplitude de 11,8 °C), 15,8 °C em 

Moncorvo (com amplitude de 18 °C) e 16,5 °C em Campo Maior, cuja amplitude térmica é de 16,4 °C 

(MEDEIROS, 2000), denotando um cariz mais ameno próximo do litoral e com marcada 

continentalidade em direção ao interior (cf. fig. III.1.11). 

 

 

No que respeita aos quantitativos de precipitação verificam-se contrastes ainda mais acentuados, uma 

vez que estes podem variar entre 3500 mm no Gerês, contra 1150 mm no Porto, 706 mm em Lisboa, 

Vila Real de Santo António com 428 mm e Barca d’Alva com 385 mm (MEDEIROS, 2000).  

 

Verifica-se pois que o clima de Portugal continental é marcado sobretudo por grandes contrastes 

espaciais, com especial incidência de norte para sul mas também de oeste para este, aumentando o 

Figura III.1.12 

Domínios bioclimáticos em Portugal definidos 
pelos índices de Gaussen e de Emberger 

 
Fonte: Alcoforado et al. (1993) 
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caráter mediterrâneo para Sul e a continentalidade para o interior, sempre em torno de um tipo de clima 

claramente mediterrâneo. 

 

 

III.1.4.2. O CLIMA DO ALGARVE 

 

De acordo com a classificação climática de Köppen, segundo LOWRY (1972), numa abordagem mais 

detalhada que RIBEIRO (1995) o Algarve é influenciado pelos tipos de clima Csa e Csb (fig. III.1.13), o 

primeiro caraterizado por temperatura média anual elevada e moderada influência atlântica que se 

esbate gradualmente no sentido do sotavento. O segundo, é o tipo de clima Csb (vd. fig. III.1.13), 

sentido fundamentalmente na fachada ocidental (barlavento) do Algarve, com forte influência atlântica, 

temperaturas mais amenas (clima temperado húmido) e precipitação ligeiramente superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com ALCOFORADO et al. (1993), o algarve encontra-se sujeito aos domínios bioclimáticos 

de cariz Mediterrâneo, sendo as áreas da serra e o litoral ocidental influenciadas pelo tipo de clima Pré-

mediterrâneo litoral (vd. fig. III.1.12). As áreas classificadas como mediterrâneas correspondem a uma 

estreita faixa do litoral Algarvio, sensivelmente entre Lagos e Castro Marim e o baixo vale do Guadiana 

(vd. fig. III.1.12), onde a precipitação média anual é muito baixa e as temperaturas elevadas. 

 

Especificamente em relação ao índice xerotérmico de Gaussen, o algarve integra-se no tipo de clima 

“termomediterrâneo atenuado” na faixa mais a sul do território, entre Sagres e Castro Marim, e 

Figura III.1.13 

Classificação climática de Köppen (Algarve) 
 

 

Fonte: CUNHA (1957, adaptado); Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019) 
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“termomediterrâneo acentuado” entre Quarteira-Vila Real de Sto. António, onde a estação seca é 

muito marcada, com cerca 125-150 dias biologicamente secos por ano (ALCOFORADO et al., 1993).  

 

Já o Índice Termopluviométrico de Emberger (Q), considera que o algarve é influenciado pelo 

domínio pré-Atlântico nas serras de Monchique e Caldeirão (fruto dos valores de precipitação), pelo 

domínio sub-húmido nas estações de Tunes e Faro, denunciando uma diminuição da precipitação e 

aumento da temperatura média e pelo domínio semiárido na faixa litoral a Este de Lagoa, que revela 

uma maior tendência para a aridez e um carácter mais marcadamente mediterrâneo. 

 

O Algarve, apesar da sua reduzida dimensão, encerra assim grandes diferenças climáticas, sentidas 

especialmente entre o barlavento, sensivelmente até Lagos (no máximo Portimão) marcado pela forte 

influência atlântica e pela barreira à progressão das massas de ar pela Serra de Monchique, com 

precipitação mais elevada e temperaturas mais amenas, em relação ao sotavento, “tipicamente 

mediterrâneo1” (vd. fig. III.1.13). 

 

Também de norte para sul, respetivamente, serra, barrocal e litoral, as diferenças são acentuadas, 

devido fundamentalmente ao relevo, regime de ventos, temperatura, altitude, exposição solar, distância 

ao oceano, i.e., aos fatores locais do clima. 

 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL E MENSAL 

 

No Algarve a precipitação média anual não é abundante, situando-se 400 a 500 mm em 66 dias, 

sendo Novembro o mês mais chuvoso (RIBEIRO et al., 1995). No entanto, enquanto valor médio não 

traduz objetivamente toda a realidade que varia em função da localização das estações. 

 

Assim, na serra, a estação de Monchique, devido à altitude e relativa proximidade do atlântico, registou 

no período 1961-1990 os maiores quantitativos pluviométricos do algarve, com uma precipitação 

média anual de 1303,9 mm (vd. fig. III.1.14). Só a estação de Barranco do Velho (Caldeirão) se 

aproxima com 991,6 mm de média anual, certamente devido ao efeito orográfico. As áreas com valores 

altimétricos intermédios, onde se integra o concelho de Silves, já apresentam valores mais modestos, 

na ordem dos 700 mm em S. Marcos e 600 mm na estação de Foz do Ribeiro (vd. fig. III.1.14), sendo 

                                                
1 O maquis e o garrigue mediterrâneos são testemunhos dessa singularidade. 
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que nas estações mais orientais (Martim Longo, Pereiro, Alcoutim e Corujos) a precipitação registada 

foi sempre inferior a 600 mm, sinal da “continentalidade” do território, distante da influência marítima.   

 

No barrocal os valores de precipitação variaram sensivelmente entre 550mm e 650mm, e.g., nas 

estações de Bensafrim, Mexilhoeira Grande, Tunes ou Paderne, que sofrem uma menor influência das 

serras (vd. Cap. III.1.4.) e encontram-se em posições abrigadas aos rumos de vento dominantes (N e 

NW a Barlavento e SW a Sotavento). 

 

No litoral os valores médios de precipitação anual rondaram os 450mm e 550mm. A exceção foi a 

estação de Lagos com 579,8mm (1961-1990), sendo que as estações de Sagres, Praia da Rocha, 

Quarteira e Vila Real de Santo António registaram valores inferiores a 500mm (vd. fig. III.1.14), o que 

se deverá às baixas altitudes do litoral, que não permitem a condensação, e à circulação das brisas 

terra-mar que também não têm capacidade para promover a condensação, o que determina uma área 

de grande estabilidade atmosférica e por isso precipitação média anual baixa. 

 

O relevo surge assim como o principal responsável pelos quantitativos de precipitação no algarve. 

Contudo não poderá ser descurada a importância da circulação geral da atmosfera, condicionadora 

da ocorrência de gotas de ar frio, que quando associados ao relevo são responsáveis pelo aumento 

dos valores de precipitação. Pode-se ainda referir a influência das alterações do clima, que ainda que 

em menor escala se vão fazendo sentir, sendo já uma realidade para a qual se requer adaptação. 

 

Os valores de precipitação média anual revelam deste modo uma distribuição irregular, com dois 

centros pluviogénicos muito marcados pela serra de Monchique a oeste e pela serra do Caldeirão a 

este (vd. fig. III.1.14).  

 

Em termos de precipitação média mensal, as estações do Algarve têm um comportamento 

semelhante ao longo de todo ao ano, variando apenas em quantitativos inter-estações. Regista-se uma 

diminuição progressiva da precipitação de janeiro até de junho, sendo que julho e agosto são meses 

praticamente sem precipitação e setembro e outubro1 surgem como os meses de transição da estação 

seca para a estação húmida (vd. figs. III.1.15 e III.1.16). 

                                                
1 Os meses considerados de transição entre o período húmido e o período seco são março, abril e setembro e outubro. Nas estações da 
serra outubro é por norma um mês muito chuvoso, que não atinge os valores registados a partir de novembro, mas que marca claramente 
a passagem para o período húmido, uma vez que setembro é um mês em que, claramente, os valores de precipitação são baixos. 
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A partir de outubro a precipitação aumenta consideravelmente, o que se relaciona com a circulação 

meridiana, com um dos seus máximos neste período, e com a temperatura do oceano mais elevada, 

gerando aumento das transferências de calor com a atmosfera e aumento da instabilidade. 

 

Os valores mais elevados de precipitação média mensal ocorrem entre novembro e fevereiro (vd. 

figs. III.1.15 e III.1.16). Estes são os meses em que o Fluxo Zonal de Oeste e a Circulação Meridiana 

afetam o Algarve, condicionando os estados do tempo, com o território a ficar mais vulnerável à 

passagem de sistemas frontais (vd. Cap. III.1.5.).  

 

Nas áreas mais elevadas da serra as estações mais próximas dos centros pluviogénicos registaram 

durante o período húmido pelo menos 1 mês com precipitação média mensal superior a 140mm, que 

nos casos de Barranco do Velho e de Monchique foi de 4 meses (vd. figs. III.1.15 e III.1.16), com um 

máximo mensal de 208,5 mm registados na estação de Monchique em fevereiro. Os valores muito 

elevados de precipitação entre outubro e fevereiro não têm continuidade nos meses de transição, onde 

a média ronda os 80/100mm (vd. figs. III.1.15 e III.1.16). As suas caraterísticas potenciadoras de 

precipitação levam a que a estiagem se inicie em junho, registando-se apenas quatro meses secos 

(P<2T), sendo que em junho e setembro a precipitação é normalmente superior a 20mm e em julho e 

agosto inferior a 10mm (vd. figs. III.1.15 e III.1.16). 

 

Nas áreas da serra com altitudes intermédias os valores são mais discrepantes relativamente às áreas 

mais elevadas, rondando os 100/120 mm (estações de São Bartolomeu de Messines, Faz-Fato, 

Barragem da Bravura ou Picota) com o mês de dezembro a revelar-se o mais chuvoso (vd. figs. III.1.15 

e III.1.16). A partir de março a precipitação média mensal é inferior a 60 mm, o que leva a que a 

estiagem se inicie em maio, com registos de precipitação inferiores a 30 mm que se mantêm até 

setembro (vd. figs. III.1.15 e III.1.16).* 

 

Para a área do barrocal os valores médios mensais são relativamente baixos ao longo do ano, 

inferiores a 100 mm, aumentando de forma muito significativa em novembro e/ou dezembro, como se 

verificou em Bensafrim, Mexilhoeira Grande, Paderne e Estoi (vd. figs. III.1.15 e III.1.16). A posição 

geográfica destas estações, relativamente afastadas dos centros pluviogénicos confere-lhes proteção, 

embora se faça sentir a influência dos sistemas depressionários e frontais que afetam o território.  
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À semelhança do que ocorre nas estações localizadas nos setores de altitudes intermédias na serra, 

também nas estações do barrocal a estiagem prolonga-se por cinco meses, com início em maio e 

prolongando-se até setembro, com quantitativos inferiores a 30 mm (vd. figs. III.1.15 e III.1.16). 

 

Já em relação à distribuição da precipitação média mensal no litoral, constata-se que esta é em 

geral inferior a 80 mm, revelando as grandes irregularidades da região relativamente a este elemento 

do clima, dada a relativa proximidade do litoral às serras. Com os valores mais baixos destacam-se as 

estações de Vila Real de Santo António, Quarteira ou Sagres (vd. figs. III.1.15 e III.1.16).  

 

É curioso que as estações do interior algarvio, como Martim Longo, Corujos ou Pereiro apresentem um 

regime pluviométrico semelhante aos das estações do litoral (vd. figs. III.1.15 e III.1.16), o que está 

relacionado com a posição de abrigo destas estações às principais massas de ar. À semelhança do 

registado para as restantes estações a estiagem no litoral prolonga-se pelo menos por cinco meses 

(vd. figs. III.1.15 e III.1.16), excetuando-se Quarteira, onde a estiagem se prolongou entre abril e 

setembro, o que vem ao encontro do que foi referido no Cap. III.1.4.2. para esta área.  

 

Verifica-se, no entanto, que os valores médios “escondem” os valores extremos das séries, de onde se 

destacam os valores de precipitação máxima mensal diária, que indicam episódios de precipitação 

muito intensa, relacionados com a torrencialidade típica da região ou os decis1 que permitem avaliar as 

irregularidades do regime de precipitação. 

 

Assim, nas estações localizadas nas serras de Monchique e do Caldeirão, raramente a precipitação 

máxima mensal diária foi superior aos valores das médias mensais (vd. figs. III.1.15 e III.1.16) uma 

vez que estes são já muito elevados. Destacam-se os valores das estações de Marmelete, com um 

valor de 159,4mm em abril e de Alferce que registou 161mm em outubro2 de 1979. À medida que a 

precipitação média mensal decresce, com o afastamento aos núcleos das serras, os valores de 

precipitação máxima mensal diária começam a destacar-se das médias e.g. São Bartolomeu de 

                                                
1 O cálculo dos decis consiste num método estatístico de análise de dados caraterizado por dividir a série de dados (médias mensais) em 
dez partes iguais (cada uma correspondente a 10% da série de dados) e que nos permite isolar os extremos da série, identificando, no 
caso vertente, os anos extremamente secos (decil 1) e húmidos (decil 9) da série de dados e os valores para os anos médios. 
2 O episódio meteorológico que esteve na origem deste valor elevado de precipitação consistiu na passagem de um sistema frontal, com 
trajetória Oeste-Este, associado a uma depressão centrada a oeste da Irlanda. Uma vez que a progressão se fez de Oeste para Este, os 
locais mais próximos do oceano registaram valores mais elevados de precipitação e, neste, o efeito orográfico amplificou o potencial 
pluviogénico da massa de ar húmida e instável. A Este, o Caldeirão registou valores inferiores a 30mm (VENTURA, 1996). 
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Messines, Vale Barriga ou Picota, onde o valor máximo diário foi de 175,0mm em outubro de 19831, 

aproximadamente 2,5 vezes o valor de precipitação média mensal para esse mês (71,0mm) (vd. fig. 

III.1.15) o que pode ser justificado pela exposição da estação aos ventos, por se localizar no topo de 

uma vertente exposta a Oeste, ou seja, às massas de ar marítimas. 

 

É no setor mais Oriental, a Este de Catraia, que as estações apresentam os picos de precipitação mais 

elevados (vd. fig. III.1.15 e III.1.16). Os valores de precipitação registados são impressionantes (e.g., 

160mm em novembro, registados na estação de Martim Longo) se se atentar no facto de que os 

valores médios anuais destas estações são na ordem dos 600/700mm e que a precipitação média 

mensal é, em regra, inferior a 100mm (vd. figs. III.1.14, III.1.15 e III.1.16). 

 

Nas estações do barrocal e litoral não se registaram desvios significativos da precipitação máxima 

mensal diária relativamente à média mensal. No entanto, destaca-se a estação de Faro (Aeroporto), 

cujo valor máximo mensal diário foi de 157,9mm registado em outubro, muito superior à média 

mensal para o mesmo mês (66,6mm) (vd. fig. III.1.15). Isto dever-se-á à sua localização, i.e., no sapal 

da Ria Formosa (área deprimida e aplanada), sem relevos que imprimam aceleração ou ascendência 

do ar, numa posição meridional e num setor pouco abrigado dos ventos de Oeste2.  

 

Relativamente aos decis (vd. fig. III.1.17 e III.1.18), e avaliando os dados disponíveis, verifica-se que o 

ano mais chuvoso na região foi 1989, registado em 34 das 39 estações em análise (vd. quadro III.1.3) 

e o ano mais seco foi 1981, registado em 27 estações, tendo os anos de 1973 e 1974 apresentado 

também valores de precipitação muito baixos (vd. quadro III.1.3).   

 

Verifica-se que as estações que apresentaram valores mais elevados de precipitação máxima anual 

diária (as do interior Nordeste) foram também as que registaram maior discrepância entre o valor 

calculado para o 9.º decil e o valor máximo verificado. Nesta situação encontram-se as estações de 

Mercador, Martim Longo, Picota e Faz-Fato, sendo que nesta última a diferença entre o valor calculado 

e o registado foi de 59,9mm (vd. quadro III.1.3 e fig. III.1.17). Estes valores denunciam irregularidade 

                                                
1 Este episódio de precipitação intensa ficou a dever-se à deslocação de uma gota de ar frio, alimentada em altitude por ar muito frio da 
região do Labrador, que se deslocou para SE do Algarve, para o Golfo de Cádis e mar de Alborão, ainda quentes nesta altura do ano. A 
advecção de ar frio sobre as águas quentes proporcionou condições ótimas para o desenvolvimento de chuvas convectivas que se 
abateram sobre os flancos Este e Sudeste da serra do Caldeirão, levando a estes valores (VENTURA, 1996). 
2 Desconhece-se a causa do evento de precipitação, contudo relaciona-se este episódio com o que provocou quantitativos elevados nos 
flancos este e sudeste da serra do Caldeirão, que originou valores superiores a 100mm em Picota, Faz-Fato, Quelfes, Corujos e 
Mercador, em 29 de outubro de 1983. 
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Quadro III.1.3 

Decis 1 e 9 (1961-1990 e 1980-2000) e precipitação (mm) dos anos mais secos e mais chuvosos 
 

 
DECIL 1 DECIL 9 

ANO MAIS CHUVOSO 
PRECIPITAÇÃO (mm)* 

ANO MAIS SECO   
PRECIPITAÇÃO (mm)* 

1961-1990 

Barragem do Arade 28 84,5 1989 116,5 1974 19,9 

Alferce 56,2 119,9 1989 149,8 1983 24,0 

São Barnabé  35,1 77,5 1989 108,7 1975 23,7 

Marmelete 53,5 108,4 1989 144,3 1981 44,0 

Monchique 76,2 152,3 1963 186,1 1981 60,0 

St.ª Catarina 36,5 89 1989 134,4 1981 31,4 

St.ª Margarida 36,9 77,5 1989 91,7 1981 28,1 

Picota 29,3 79,1 1989 113,1 1974 24,2 

Paderne 32,2 82,6 1963 109,1 1971 10,9 

Mercador 28 84,3 1989 131,0 1966 22,5 

Sobreira 57,9 117,9 1963 125,4 1981 47,0 

Corujos 23,9 69,5 1989 111,2 1981 17,6 

Pereiro 25,8 72,9 1989 96,6 1981 20,8 

Vale Barriga 35,1 81,8 1989 115,0 1981 28,0 

Vidigal 31,6 77,9 1989 104,5 1974 26,6 

Barranco do Velho 47,4 125 1989 162,2 1973 33,2 

Faz-Fato  31,7 84,7 1989 144,6 1981 23,2 

Alcoutim 25 70,8 1989 99,4 1981 21,1 

Aljezur 33,5 75,5 1989 93,7 1981 28,9 

Bravura 36,8 85,5 1989 120,6 1981 30,5 

Martim Longo 26,8 60,8 1989 107,4 1981 21,7 

Lagos  29,4 68,2 1989 91,5 1981 24,2 

Loulé 39,5 88,9 1989 105,4 1973 31,0 

São Brás Alportel 45,6 114,2 1989 141,0 1981 39,8 

S. B. Messines 41,3 90,1 1989 104,1 1981 30,7 

S. Marcos da Serra 35,2 87,6 1989 118,7 1981 30,8 

Santana da Serra 36,3 80,7 1989 99,4 1970 22,6 

Foz do Ribeiro (64/84) 28,7 69,6 1977 82,3 1981 31,7 

1980-2000 

Algoz 27,8 81,9 1989 104,2 1998 26,6 

Bensafrim 12,8 86,4 1989 108,5 1981 10,4 

Mexilhoeira Grande 29,6 80,1 1989 97,4 1981 25,7 

Salir 40 109,3 1996 128,2 1981 31,5 

Estói  31,5 93,2 1989 123,1 1981 25,0 

Quelfes 30 80,7 1989 116,8 1981 17,7 

Cimalhas 57,6 124,3 1989 149,5 1992 54,6 

Foz do Farelo 43,7 107,8 1989 133,2 1981 40,8 

Valverde 26,1 69,3 1989 89,6 1981 19,7 

Castro Marim 25,5 70,3 1989 87,1 1981 22,8 

Porches 30 74,4 1989 94,9 1981 25,1 

 
 

* A negrito os valores mais elevados (superiores a 140 mm) e mais baixos (inferiores a 20 mm) das séries de dados, por estação/posto. 

 

de precipitações e potencial de torrencialidade, já que para o 9.º decil as variações registadas foram 

por norma na ordem dos 20/25mm (vd. quadro III.1.3 e fig. III.1.17). 
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Os valores mais elevados registaram-se naturalmente nas áreas mais elevadas e os mais baixos na 

fachada Atlântica1 e no setor Martim Longo-Alcoutim-Vila Real de Santo António (vd. quadro III.1.3 e 

fig. III.1.17). A sua análise permite constatar a capacidade pluviogénica deste setor da região ao 

mesmo tempo que nos revelam as grandes assimetrias que a caraterizam, em particular quando 

comparados com os valores para o decil 1 (vd. quadro III.1.3 e fig. III.1.18), sendo de destacar como 

principais fatores destas diferenças na distribuição da precipitação, o relevo e a posição geográfica 

(influência Atlântica) e em menor escala a latitude. 

 

Apesar de todas as diferenças apontadas, na região do Algarve a torrencialidade é uma caraterística 

comum, típica dos climas mediterrâneos, mais evidente a sotavento, sendo que episódios de 

precipitações intensas podem seguir-se a vários meses de seca. 

 

TEMPERATURA MÉDIA MENSAL 

 

Relativamente à temperatura média mensal, o Algarve é uma região com verão quente, com quatro 

meses com valores acima de 20°C e o mês mais quente com 24°C de média (RIBEIRO, et al. 1995) e 

acima de 22°C de acordo com a classificação de Köppen (STRAHLER, 1992). Como refere RIBEIRO 

et al. (1995) o Algarve apresenta um verão seco e longo com cinco a seis meses secos, daí que o clima 

seja apontado como do tipo Csa, que influencia grande parte da região (vd. Cap. III.1.4.2.). Contudo, as 

estações localizadas na serra de Monchique e as mais próximas do Atlântico registam temperatura 

média do mês mais quente inferior a 22°C, o que corrobora o referido no capítulo III.1.7 relativamente à 

classificação de Köppen para a fachada Atlântica.  

 

Com efeito, da observação da fig. III.1.20 e quadros III.1.4 e III.1.5 verifica-se que a temperatura 

média mensal no Algarve varia entre 15,2°C e 18°C. Janeiro é o mês mais frio em todas as estações 

e agosto o mês mais quente, com exceção das estações de Martim Longo, São Brás de Alportel, 

Quarteira e Santana da Serra onde julho foi o mais quente (vd. quadro III.1.4 e fig. III.1.19). 

 

                                                
1 A influência Atlântica constitui um importante fator do clima, no entanto, o relevo da serra de Monchique anula de certa forma esta 
influência na faixa litoral, o que se reflete em termos de precipitação média mensal nas estações de Aljezur, Sagres e Vila do Bispo. 
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Quadro III.1.4 

Temperaturas médias mensais (°C), (1961-1990) 
 

 
 

Monchique 
Caldas 

Mcq 
P. 

Rocha 
B. 

Arade 
Tunes 
(80-90) 

Faro 
(Aero.) 

 
Vidigal 

M. Longo 
(1979-2005) 

B. 
Bravura 

S. B. 
Alportel 

janeiro 10 11,5 11,8 11,9 10,7 11,9 11,6 9,3 11,3 10,4 

fevereiro 10,2 11,7 12,3 12,2 11,5 12,6 12,2 10,4 11,9 11,2 

março 11,5 12,8 13,4 13,7 13,3 13,7 13,4 12,7 13,9 13,7 

abril 12,7 14,7 14,8 15 14,3 15,1 14,7 13,9 14,6 14,4 

maio 15,3 17,1 17,3 18 16,8 17,5 17,4 16,8 17,2 17,1 

junho 18,6 20,2 20,1 21 20,8 20,6 20,5 21,6 20,1 21,1 

julho 21,5 23,6 22,7 24,1 23,1 23,3 23,2 24,3 22,6 24,7 

agosto 22 24,1 23,1 24,2 23,6 23,4 23,5 24,1 22,9 24,4 

setembro 20,5 21,9 21,4 21,6 22,3 21,8 22 21,9 21,8 22,1 

outubro 16,8 18 18,3 18,8 18,1 18,7 18,5 17,4 18,2 18,1 

novembro 13 14,1 14,8 14,8 14,5 15,1 14,7 13,2 14,4 14,4 

dezembro 10,6 11,7 12,5 12,5 11,8 12,7 12,3 10,5 12 12 

MÉDIA 15,2 16,8 16,9 17,3 16,7 17,2 17 16,3 16,7 17 

Amplitude 
térmica 

 
12 

 
12,4 

 
11,3 

 
12,3 

 
12,9 

 
11,5 

 
11,9 

 
15 

 
11,6 

 
14,3 

 

Fonte: IM (2007); www.snirh.pt 

As estações da área da serra apresentam algumas disparidades, variando entre 15,2°C em Monchique 

e 17°C em São Brás de Alportel (vd. quadro III.1.4 e fig. III.1.20). Salienta-se ainda o valor médio 

mensal da estação de Santana da Serra, semelhante ao valor da estação de Monchique. Fatores como 

a altitude1 explicam os valores para Monchique, enquanto para a estação de Santana a posição 

geográfica pode ser determinante, já que esta se localiza na base dessa serra, num fundo de vale, uma 

área que favorece a acumulação de ar frio e o desenvolvimento de brisas de montanha-vale. 

 

 

Os valores médios mais elevados registaram-se no litoral do sotavento, com temperatura na ordem dos 

17°C e na área central do concelho de Silves e Portimão, com as estações de Barragem do Arade e 

Vidigal (vd. fig. III.1.19 e quadros III.1.4 e III.1.5). Contudo, grande parte da região registou uma 

temperatura média mensal na ordem dos 16°C, sendo que a área de influência da serra de 

Monchique e Espinhaço de Cão2 registam os valores mais baixos, cerca de 15 °C (vd. fig. III.1.19 e 

quadro III.1.4). 

 

A influência da fachada Atlântica é muito marcada nos registos das estações de Sagres e Vila do 

Bispo, onde se verificam as menores amplitudes térmicas, de 6,9°C e 8,5°C, respetivamente (vd. 

                                                
1 O gradiente adiabático saturado é de 6ºC/Km, o equivalente a um arrefecimento de 0,6°C por cada 100m (RETALLACK, 1991). 
2 Os valores na ordem dos 15ºC resultam da interpolação linear matemática, da generalização cartográfica e do registo da estação de 
Zambujeira do Mar para o período 1951-1980, de 15 °C de temperatura média anual (vd. IM, 1991). 
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quadro III.1.5). Os valores registados corroboram o referido no Cap. III.1.4.2. para esta área, onde se 

faz sentir o efeito amenizador do litoral. Em direção a este a influência Atlântica esbate-se 

gradualmente e começa a fazer-se sentir a influência do clima Csa (cf. Cap. III.1.4.2.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As amplitudes térmicas são mais baixas nas estações do litoral ocidental e sul e na área de influência 

da serra de Monchique aumentando gradualmente para oriente (cf. quadro III.1.4 e fig. III.1.20). Os 

valores superiores a 13°C registam-se no extremo oriental, nas estações de Tavira Conceição e Vila 

Real de St.º António junto ao litoral (vd. quadro III.1.5 e fig. III.1.20), e na área da serra nas estações de 

S. Brás de Alportel e Martim Longo (vd. quadro III.1.4 e fig. III.1.20), sendo esta última a estação com 

maior amplitude térmica, 15°C, revelando uma tendência para a continentalidade. 

 

As temperaturas em Martim Longo variam entre 9,5°C em janeiro e 24°C em julho (vd. quadro III.1.4). 

A posição geográfica, a fraca influência do litoral, a posição de abrigo face às massas de ar húmidas 

proporcionam a esta estação extremos de temperatura, o que de resto também de verifica em relação à 

precipitação, contribuindo para o seu carácter irregular. Recorde-se que Martim Longo, pela sua 

localização, enquadra-se no tipo de clima continental acentuado pela posição topográfica, segundo as 

regiões climáticas de Portugal, (RIBEIRO, et al, 1995) (vd. Cap. III.1.4.2.). 

 

 

Quadro III.1.5 

Temperaturas média mensais (°C), (1951-1980) 
 

 V.R.S.  
António 

Tavira 
Conceição 

 
Tavira 

Vila do  
Bispo 

 
Quarteira 

 
Sagres 

Santana 
Serra 

janeiro 10,9 12,2 11,3 12 11,1 13 9,5 

fevereiro 11,9 12,7 11,8 12,1 11,5 13 10,3 

março 13,5 13,8 13,1 13 13 13,7 11,7 

abril 15,6 16,1 15 14,3 14,7 14,7 13,4 

maio 18,3 18,8 17,9 16,5 18 16,5 16,6 

junho 21 21,9 20,7 18,7 20,4 18,1 19,6 

julho 23,8 25,2 23,5 20,3 22,8 19,5 22,4 

agosto 24,1 25,4 23,6 20,5 22,6 19,9 22,4 

setembro 22 23 21,5 20,1 21,1 19,8 20,6 

outubro 18,4 19,3 18,2 18 18,3 18,2 16,9 

novembro 14,3 15,3 14,4 14,8 13,8 15,5 12,9 

dezembro 11,5 12,6 12 12,6 11,5 13,4 10,1 

MÉDIA 17,1 18 16,9 16,1 16,6 16,3 15,5 

Amplitude 
térmica 

 
14,1 

 
13,2 

 
12,3 

 
8,5 

 
11,5 

 
6,9 

 
12,9 

 

 Fonte: INMG (1991) 
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Relativamente às temperaturas máximas absolutas mensais, (vd. gráfico III.1.1 e quadro III.1.6) os 

valores reportam-se às estações do IM para a normal 1961-19901 e verifica-se uma grande 

homogeneidade entre os valores registados. 

 

Os valores registados são todos superiores a 22°C, com exceção da máxima de janeiro para a estação 

de Praia da Rocha (21,5°C) ou para a estação de Caldas de Monchique, superiores a 25°C em todos 

os meses e atingindo em dois meses valores superiores a 40°C (vd. gráfico. III.1.1 e quadro III.1.6). A 

posição da estação de Caldas, num vale, com exposição a Sul favorecerá certamente estes registos, já 

que a estação se localiza na serra de Monchique (vd. fig. III.1.2).  

 

Destaque também para a estação de Tunes com o valor mais elevado de temperatura máxima 

absoluta mensal de 41°C em setembro, certamente contribuindo para esses valores a posição da 

estação numa área deprimida e abrigada dos ventos. Inversamente destaca-se a estação de Praia da 

Rocha que apresenta os valores mais baixos, muito semelhantes aos da estação de Monchique, mas 

neste caso devido à influência direta do litoral (vd. quadro III.1.6).  

 

No que respeita aos valores mínimos absolutos mensais, as diferenças são maiores que para os 

valores máximos absolutos. Destaca-se o valor mais baixo, registado na estação de Tunes, em 

fevereiro (-3,8°C), possivelmente devido à morfologia da área (vd. Cap. III.2.) uma depressão favorável 

à acumulação de ar frio, gerando valores negativos nos meses de inverno, no início da primavera e 

outono (valores mínimos médios negativos em 6 meses) (vd. quadro III.1.7. e gráfico III.1.2).  

 

Os valores das outras estações revelam bem as diferenças intermensais, os meses de inverno 

registaram valores negativos em todas as estações. Na estação de Monchique, à semelhança do que 

aconteceu em Tunes, é também em setembro que a mínima absoluta atinge o valor mais elevado 

(8,5°C), (vd. quadro III.1.7 e gráfico III.1.2). Nas restantes estações foi o mês de agosto o que registou 

os valores mais elevados das mínimas absolutas. Pela observação do gráfico. III.1.2 verifica-se que as 

estações de Tunes e de Monchique se assemelham no regime térmico, apesar de a primeira registar 

valores mais baixos. O efeito amenizador do litoral encontra-se bem patente nos registos das estações 

de Praia da Rocha e de Faro (Aeroporto) (vd. quadro III.1.7 e gráfico III.1.2). 

                                                
1 Os registos absolutos apenas para as estações do IM são claramente insuficientes para caraterizar a região, no entanto, são 
importantes para se compreenderem melhor as diferenças térmicas ocultadas pelas médias. 
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Gráfico III.1.1 

Temperatura máxima absoluta mensal, (61-90) 
 

 

Fonte: IM (2007) 

Quadro III.1.6 

Temperatura máxima absoluta mensal (ºC), (61-90) 

  MCQ C. MCQ TNS P. RCH FARO 

jan 22 25 23,5 21,5 22,4 

fev 24 25,8 27 24,2 25,6 

mar 25,5 27 27,6 25,5 27,4 

abr 28,5 31,7 29,1 28 28,3 

mai 33,5 35,3 33,2 32,4 33,8 

jun 36,5 36,8 37,4 37,5 36,7 

jul 38 40,8 39,4 37 39,8 

ago 36,5 40,5 39,2 37,6 39,4 

set 37,5 38,6 41 37 37,4 

out 31,5 35,6 33 31,2 33,3 

nov 26 28,8 29,2 26,4 28,8 

dez 23,5 26,5 22,9 22,5 25,4 

Fonte: IM (2007) 
A laranja o valor mais elevado 
 

Quadro III.1.7 

Temperatura mínima absoluta mensal (ºC), (61-90) 

  MCQ C. MCQ TNS P. RCH FARO 

jan -2,5 -1,9 -3 -2 -1,2 

fev -0,3 -0,9 -3,8 -0,6 -1,2 

mar 1,5 0,8 -1,3 2,9 1,8 

abr 2,5 4 -1 4,3 3,6 

mai 4,5 4,9 3,5 7,3 5,6 

jun 6 8,2 6 9,2 7,4 

jul 7,5 11,5 7 12 10,5 

ago 7,4 12,1 8 11,6 11,6 

set 8,5 9 9 9,8 10,2 

out 5 5,3 1 5,3 6 

nov 1 2,3 -1 2,3 2,2 

dez -0,5 -0,2 -3 -0,4 -1,4 

Fonte: IM (2007) 
A azul o valor mais baixo 

 

Gráfico III.1.2 

Temperatura mínima absoluta mensal, (61-90) 
 

 
Fonte: IM (2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica-se deste modo que as estações da região apresentam grandes variações intermensais, em 

termos médios e máximos e mínimos absolutos, o que permite validar como as médias podem camuflar 

as verdadeiras diferenças mensais. Em termos gerais a temperatura é amena nas estações próximas 

do litoral, com fraca variação mensal e sem variações muito marcadas nos extremos. À medida que se 

avança para o interior, os registos de temperatura são mais irregulares, com amplitudes térmicas 

muito marcadas entre os meses de inverno e de verão, verificadas pelas temperaturas médias 

mensais1 e nas estações das serras esses valores são um pouco menos marcados, por se registarem 

valores de temperatura mais baixos. 

 

                                                
1 A falta de informação para outras estações do Algarve, que não as do IM compromete em parte a análise da temperatura absoluta, pelo 
que será interessante, num âmbito que não o do PDM, obter dados absolutos para comparar estações com alguma continentalidade. 
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NÚMERO DE DIAS COM GEADA 

 

Em relação à análise do número de dias com geada, uma vez mais, as estações com dados relativos 

a este parâmetro voltam a ser as do IM para os dois períodos temporais em análise, apesar de 

algumas não terem registos. A posição geográfica, altitude, temperatura e a exposição às 

principais massas de ar são os principais fatores que influenciam a formação de geada.  

 

Para o período 1951-1980 a estação de Monchique é a que apresenta um maior número de dias 

com geada (4,7 dias) que se prolongaram entre os meses de novembro e março (vd. quadro III.1.8), 

sempre que a temperatura desceu abaixo de zero (cf. gráfico III.1.2) e em noites de estabilidade 

atmosférica. A estação de Tavira, por sua vez, registou 2,3 dias com geada o que se pode dever a uma 

localização numa área de acumulação de ar frio e de abrigo, ainda que próxima do mar. 

 

 

As estações com dados para o período 1961-1990 apresentam valores muito díspares, também devido 

às suas localizações (vd. fig. III.1.2). Pela observação do quadro III.1.8 verifica-se os meses de 

ocorrência de geada variam entre novembro e fevereiro sendo as estações do interior as que 

apresentam maior número de dias com geada. São ainda significativos os dias de geada de Faro, 

provavelmente devido à posição geográfica da estação influenciada pelo vento de oeste e 

possivelmente numa área abrigada do aeroporto que permite que se registem temperaturas negativas 

nos meses de inverno, e que em situações de calma pode reunir condições para a formação de geada. 

 

Quadro III.1.8 

Número de dias com geada, estações do IM (1951-1980 e 1961-1990) 

 1951-1980 1961-1990 

 
Monchique 

 
VRSA 

Tavira 
Conc. 

 
Tavira 

Vila  
Bispo 

Caldas 
Mcq. 

Praia 
Rocha 

Faro 
(Aero) 

janeiro 1,7 0,1 0,1 1,1 0,1 0,1 0,3 1,3 
fevereiro 1,4 - 0,1 0,4 0,3 0,1 0,2 0,4 
março 0,2 - 0,3 - - - - - 
abril - - - - - - - - 
         
novembro 0,2 - - - - - 0,2 0,1 
dezembro 1,2 0,3 - 0,8 0,1 0,1 0,1 0,5 
TOTAL 4,7 0,4 0,5 2,3 0,5 0,3 0,8 2,4 

 Fonte: IM (2007); INMG (1991) 
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Verifica-se assim que existem condições para a formação de geada em toda a região do Algarve, com 

valores mais elevados em locais muito abrigados do vento, onde possa haver acumulação de ar frio. As 

áreas mais próximas do litoral, onde a humidade é mais elevada e a exposição ao vento é maior 

também podem formar geada, ainda que em menor número de dias. 

 

ANÁLISE TERMOPLUVIOMÉTRICA 

 

Identificadas as principais caraterísticas regionais referentes à precipitação e à temperatura, importa 

fazer uma análise termopluviométrica que permita avaliar a distribuição anual da precipitação 

média mensal e da temperatura média mensal, sendo os valores referentes às normais 1951-1980 e 

1961-1990. Os gráficos termopluviométricos do Algarve1 (vd. fig. III.1.20) são semelhantes o que por si 

mostra homogeneidade no tipo climático (mediterrâneo). Da sua análise verifica-se que a estação mais 

quente do ano ocorre em simultâneo com a estação seca. 

 

Do conjunto das estações analisadas consta-se que a maioria apresenta cinco meses secos: P<2T, 

(vd. Cap. III.1.4.2.), i.e., o período de estiagem. Verificam-se pequenas variações nos registos de 

temperatura e precipitação, em regra inferior a 30mm entre maio e setembro para a quase totalidade 

das estações (vd. fig. III.1.20). Excetuam-se três casos: Monchique e Caldas de Monchique, por 

apresentarem apenas quatro meses em que P<2T (de junho a setembro). Estas estações recebem a 

influência Atlântica, que conjugada com a altitude, precipitação e temperatura médias mensais e rumo 

do vento, proporcionam condições pré-atlânticas e húmidas (vd. Cap. III.1.4.2.), logo, um menor 

número de dias secos por ano. A terceira exceção é Quarteira por ser a única estação com seis meses 

secos, de abril a setembro (vd. fig. III.1.20), o que corrobora a classificação do domínio bioclimático 

semiárido, com cerca de 150 dias secos por ano (vd. Cap. III.1.4.2.).  

 

Verifica-se ainda, da observação da fig. III.1.20, uma ligeira tendência para que o mês mais quente seja 

julho nas estações do interior do sotavento. O aumento da temperatura é gradual até ao mês mais 

quente, com acentuada diminuição a partir de setembro em todas as estações, com exceção de Sagres 

e Vila do Bispo, pela influência amenizadora do oceano (vd. fig. III.1.20).  

 

                                                
1 Por uma questão se síntese foram apenas representados doze gráficos termopluviométricos, mais representativos da diferença entre 
precipitação e temperatura média mensal (vd. fig. III.1.20) 
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BALANÇOS HÍDRICOS 

 

Os balanços hídricos para a região do Algarve revelam assimetrias muito marcadas: desde áreas 

onde o equilíbrio entre a precipitação (P) e a evapotranspiração potencial (ETP) é mantido, a áreas 

onde se registam grandes desequilíbrios. 

 

Como se viu (cf. figs. III.1.19 e III.1.20), as estações com menor estiagem (Monchique, Caldas de 

Monchique e S. Brás de Alportel) apresentam os balanços hídricos mais equilibrados. O superavit 

hídrico perdura entre novembro e maio, sendo que o défice se estende de junho a outubro (vd. fig. 

III.1.21). Nas duas últimas os balanços são idênticos, com 7 meses de superavit, no entanto com ETP 

elevada, o que levou a um défice hídrico muito marcado (vd. fig. III.1.21). Na estação de Barragem da 

Bravura registou-se superavit entre fevereiro e maio e em dezembro (5 meses). As estações de Tavira 

e Vidigal registaram ambas 4 meses com superavit hídrico. No entanto, défice prolongou-se de abril a 

outubro, tendo a ETP atingido valores próximos de 130mm em ambas as estações (vd. fig. III.1.21).  

 

As estações com valores mais baixos localizam-se no litoral e correspondem a Vila do Bispo, Quarteira 

e Vila Real de Santo António, com dois meses de superavit hídrico (Março e Abril), depois da 

precipitação dos meses de janeiro e fevereiro ter reconstituído a reserva útil do solo (vd. fig. III.1.21). 

Nas duas últimas estações a falta de água no solo fez-se sentir de forma mais intensa, com um valor 

de ETP em Quarteira de 126,1mm e em Vila Real de Santo António de 134,5mm (vd. fig. III.1.21). 

Ainda assim Sagres e Praia da Rocha não registaram um único mês de superavit, sendo que em 

Sagres esta situação foi menos acentuada, com a ETP a atingir 98,4mm e a precipitação a ter como 

função exclusiva a recarga da reserva útil (vd. fig. III.1.21). Na estação de Praia da Rocha a estiagem 

fez-se sentir entre março e novembro, tendo a ETP atingido o valor de 124,5mm e a precipitação dos 

meses de novembro a fevereiro ter sido necessária para a recuperação da reserva útil (vd. fig. III.1.21).  

 

Constata-se assim que a estiagem é mais acentuada no litoral que no interior1, registando-se défice 

hídrico pelo menos durante 4 meses do ano, o que expõe claramente os problemas de escassez de 

água no algarve. 

 

 

                                                
1 Importa relembrar que não se encontram representadas as estações da serra do Nordeste Algarvio. 
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A humidade relativa1 (HR) no Algarve é elevada com valores mensais sempre acima de 50% 

(RIBEIRO, et al. 1995; RAMOS, 2003) devido à presença do Atlântico e Mediterrâneo. Os valores são 

mais elevados a Oeste e a Sul, e no setor Nordeste a secura é mais visível dada a proximidade ao vale 

do Guadiana, onde aumenta a continentalidade.  

 

Os valores máximos de HR, muitas vezes superiores a 80% são atingidos no inverno, por norma em 

janeiro (vd. fig. III.1.22), diminuindo consideravelmente durante o Verão, quando as temperaturas 

aumentam e a estabilidade atmosférica é mais constante, com o teor em vapor de água reduzido. 

 

A maior parte das estações localizam-se no litoral, com exceção de Monchique e Caldas de 

Monchique. No entanto, mesmo as mais meridionais apresentam diferenças muito significativas entre 

si. Os valores médios variam entre 67%, registados na estação de Tavira Conceição e 86% registados 

na estação de Sagres (vd. fig. III.1.22). Na estação de Tavira os valores foram inferiores a 60% entre 

maio e setembro, quando a temperatura média foi superior a 20°C e a precipitação inferior a 30mm, 

atingindo um máximo de 82% em janeiro (vd. fig. III.1.22), o mês com o maior valor de precipitação e 

com a menor temperatura (vd. fig. III.1.20).  

 

As estações de Caldas de Monchique, Tavira Conceição e Vila Real de Santo António registam 

amplitudes máximas na ordem dos 30% entre janeiro e julho/agosto (vd. fig. III.1.22. Os valores mais 

elevados registaram-se em Sagres, Vila do Bispo e Praia da Rocha (vd. fig. III.1.22). 

 

A estação de Sagres com o valor de humidade relativa média de 86% revela a particularidade de 

registar os valores máximos nos meses de verão: junho, julho e agosto (89% e 90%) (vd. fig. III.1.22). 

Nessa altura do ano a nortada atinge o seu máximo, trazendo ar marítimo muito húmido para esta área. 

 

 

 

 

                                                
1 A análise deste elemento do clima para a região restringe-se a 11 estações, do IM, uma vez que apenas estas tinham dados tratados e 
em séries suficientemente extensas. 

HUMIDADE RELATIVA 
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INSOLAÇÃO 

 

A insolação anual no algarve apresenta alguns dos valores mais elevados do território. Segundo 

PEREIRA et al. (2000) os concelhos de Portimão, Lagoa, Albufeira, Faro e Olhão registam valores 

superiores a 3000 horas de sol/ano. Nos restantes concelhos da região este valor varia entre 2700 a 

3000 horas de sol/ano (PEREIRA et al., 2000). Este fator aliado à luminosidade e aos fatores do clima 

já referenciados faz do território do algarve “um mundo à parte” (RIBEIRO et al., 1995), com 

caraterísticas que o potenciam sobretudo ao nível do turismo (vd. Cap. IV.2.5.), dos negócios já que no 

verão o dia dura cerca de 13/14 horas e das energias renováveis. 

 

Analisando os dados das estações para as quais foi possível determinar a insolação média anual (h) 

verifica-se que a barlavento os valores de insolação são inferiores a 3000 horas de sol/ano (vd. figura 

III.1.23) (a estação de Praia da Rocha para a Normal 1951-1980 registou o valor 3018,2 h). Por seu 

turno, as estações a sotavento apresentam valores superiores, sendo que a estação de Tavira registou 

quase 3200 horas de sol/ano (vd. figura III.1.23), com um mínimo em dezembro (164,9 horas de sol) e 

um máximo em julho (395,3 horas de sol). A estação de Tunes registou para o período 1980-1990 

aproximadamente 2800 horas de sol/ano, um valor normal para o algarve (PEREIRA et al., 2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.1.3 

Insolação média anual (h), (1951-1980 e 1961-1990) 
 

 
  Fonte: INMG (1991); IM (2007) 
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FREQUENCIA E VELOCIDADE DO VENTO, POR RUMO 

 

O vento é aqui tratado para 11 estações (do IM) em relação ao rumo, frequência e velocidade, que 

exprimem as tendências gerais para a região, constatando-se numa primeira observação à fig. III.1.23 

alguns padrões de rumo, nomeadamente, nas estações a oeste de Tunes com dominância dos 

quadrantes Norte (N e NW). A Este desta estação a maior parte das estações apresenta uma 

predominância do rumo de SW (vd. fig. III.1.23).  

 

Verifica-se, deste modo, que os rumos dominantes no algarve são dos quadrantes Norte, Noroeste e 

Sudoeste, sendo as exceções marcadas pela estação de Monchique, onde domina o rumo Nordeste, 

talvez devido à morfologia da serra constituída por dois blocos “isolados” com orientação aproximada 

NE-SW, separados por uma área de menor altitude e numa posição favorável para canalizar os ventos 

de Norte, com uma frequência de 25% (vd. fig. III.1.23), e na estação de Faro (Aeroporto), com o rumo 

mais frequente de Oeste (21%) (vd. fig. III.1.23).  

 

Na estação de Monchique a velocidade registada foi sempre inferior a 15km/h. Relativamente a Faro, 

não obstante a dominância do rumo de Oeste, todos os rumos atingiram uma frequência superior a 7% 

e com velocidades elevadas, superiores a 11km/h (vd. fig. III.1.23), o que poderá estar relacionado com 

a localização da estação, numa área ampla e plana, desabrigada do vento. 

 

Nas estações a este de Tunes destacam-se as elevadas frequências do rumo de Sudoeste, em 

Quarteira (23,6%), Tavira (17,9%), Tavira Conceição (24%) e Vila Real de St.º António (30%), valores 

bastante elevados, embora com velocidades associadas relativamente baixas, em média 8km/h (vd. fig. 

III.1.23). Atente-se ainda para a importância dos rumos NW na estação de Quarteira, com uma 

frequência de 22,6% e de N na estação de Vila Real de Santo António, com uma frequência de 26,4% 

(vd. fig. III.1.23), mostrando que apesar da influência do litoral para os padrões de vento também os 

rumos mais frequentes no setor ocidental e com influência da serra se fazem sentir aqui.  

 

A estação de Sagres, pela posição que ocupa é muito fustigada pelo vento de Norte e a plataforma 

litoral sem elevações significativas não altera o rumo do vento nem o desacelera, como se pode 

verificar pela velocidade média do vento, sempre próxima de 20km/h em todos os rumos, atingindo 

para o rumo norte a velocidade média de 21,9km/h (vd. fig. III.1.23). 
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Na estação de Vila do Bispo, não obstante a dominância do rumo Noroeste, com uma frequência de 

ocorrência de 43,7%, o rumo Norte apresenta a velocidade mais elevada, com 31km/h (vd. fig. III.1.23).  

 

Os rumos dominantes para o algarve são assim do quadrante Norte e Oeste, com as maiores 

velocidades a serem atingidas nas áreas mais desabrigadas, principalmente no litoral ocidental, onde 

podem ser superiores a 30km/h (vd. fig. III.1.23), o que demonstra o potencial eólico especialmente do 

setor do barlavento (vd. Cap. III.6.). 

 

 

III.1.4.3. O CLIMA DO CONCELHO DE SILVES 

 

O concelho de Silves é um concelho do extremo este do Barlavento Algarvio, sofrendo ainda assim dos 

fatores do clima que caraterizam este setor. Contudo, o território não é uniforme e os diversos fatores 

locais do clima (localização geográfica, morfologia, proximidade à serra de Monchique, forma 

latitudinal, proximidade ao mar ou circulação geral da atmosfera) inter-relacionados imprimem-lhe 

especificidades, como é possível de aferir através dos dados obtidos nas diversas estações 

climatológicas/postos utilizados para o estudo do “mesoclima” do concelho. 

 

 

PRECIPITAÇÃO MÉDIA ANUAL E MÉDIA MENSAL 

 

Da observação do mapa da precipitação média anual (fig. III.1.24) verificam-se à partida grandes 

disparidades na distribuição da precipitação dentro do concelho. A N e sobretudo a NW os valores de 

precipitação média anual são elevados, acima de 700mm (e.g. estação de São Marcos da Serra), 

ocorrendo os valores inferiores a 600mm no setor meridional do concelho, sensivelmente até à estação 

de Barragem do Arade, infletindo para Sul em direção às estações de Algoz e Tunes (vd. fig. III.1.24). 

Pela generalização cartográfica1 assume-se que no litoral os valores médios de precipitação sejam na 

ordem dos 500mm (vd. fig. III.1.24). 

 

                                                
1 A inexistência de estações no sul que permitam uma interpolação das isoietas mais fidedigna não permite maior rigor na representação 
cartográfica e respetivas conclusões. 
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O relevo, a latitude e a serra de Monchique influenciam de uma forma muito marcada o regime de 

precipitação no setor Noroeste do concelho, justificando talvez em parte assimetrias locais no 

modelado (vd. Cap. III.2.). Acresce a estes fatores a posição geográfica da localidade se São Marcos 

da Serra, certamente influenciada pelo regime de ventos que atinge a estação de Monchique (ventos 

do quadrante NE, muito frios, forçados a ascender e a condensar devido à barreira montanhosa). 

 

Em direção a NE a precipitação média anual decresce, tendo-se atingido na estação de Foz do Ribeiro 

586,8mm, um valor muito baixo em relação aos das estações mais próximas: São Marcos, São 

Barnabé e Vale Barriga (vd. fig. III.1.24). Este valor, porventura, acolhe fundamento na série de dados 

ser curta – com apenas 21 anos (1964-1984) mas também pela posição geográfica da estação, numa 

área interior mas fora da influência direta das serras de Monchique e do Caldeirão, à semelhança das 

estações do interior nordeste da região (vd. fig. III.1.24). 

 

A estação de Vale Barriga, a sudoeste, registou 689,7mm de precipitação média anual (vd. fig. III.1.24), 

um valor relativamente elevado, dados os valores registados nas outras estações. Esta estação 

localiza-se na depressão de São Marcos, recebendo aí alguma influência da proximidade à estação de 

Messines e do regime de brisas (de vale e de montanha) que se desenvolvem neste amplo vale. 

 

Ainda no domínio da serra a estação da Barragem do Arade, localizada numa área relativamente 

abrigada e com fraca influência da serra de Monchique no regime de precipitação1, registou 605,9mm 

de precipitação média anual (vd. fig. III.1.25). Possivelmente este valor mais baixo é justificado pela 

posição geográfica mais meridional e de abrigo de Messines, sobretudo às massas de ar de norte e de 

nordeste, já que se encontra a uma altitude relativamente baixa (100m). 

 

A estação de Messines destaca-se das estações envolventes por registar valores médios de 

precipitação superiores àquelas, isolando Messines numa “ilha” pluviométrica (vd. fig. III.1.24). Estes 

valores devem-se à localização particular da estação, numa área deprimida de confluência de massas 

de ar provenientes da depressão de São Marcos, que constitui uma área preferencial à circulação de 

massas de ar frias de norte e noroeste, assim como a depressão periférica (vd. Cap. III.2.) que canaliza 

as massas de ar provenientes de noroeste, ricas em humidade. Do confronto das duas massas de ar 

                                                
1 Não podemos afirmar se a albufeira veio ou não alterar o regime de precipitação nesta área já que os dados anteriores à construção da 
barragem são insuficientes. 
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(húmidas e frias) resultará a adveção de ar, instabilidade e condensação, o que contribuirá para um 

aumento da precipitação numa área relativamente confinada (vd. fig. III.1.24). Dado tratar-se de uma 

área deprimida, os interflúvios que a circundam retêm as massas de ar que se encontram neste setor, 

forçando-as a ascender e a condensar, fazendo desta uma área muito particular no concelho. 

 

Na área do barrocal as estações de Tunes e Algoz registaram os valores mais baixos, 557,1mm e 

567,6mm, respetivamente1 (vd. fig. III.1.24). As condições atmosféricas são mais estáveis nesta área, 

onde os valores são inferiores a 600mm. A proximidade ao oceano e o modelado suave não permitem 

o desenvolvimento de precipitação intensa, durante a maior parte do ano, contudo alguns meses 

registaram valores elevados, como se verificará adiante. 

 

No que respeita à precipitação média mensal os regimes são muito semelhantes nas estações da 

serra, na ordem dos 80/100mm entre novembro e fevereiro, com os valores mais elevados a 

registarem-se nas estações de São Marcos da Serra em novembro (118,3mm) e em São Bartolomeu 

de Messines em dezembro (119,8mm) (vd. gráficos III.1.4 e III.1.5). Como foi referido no capítulo 

III.1.4.1, neste período do ano o Fluxo Zonal de Oeste e a Circulação Meridional atingem o seu 

máximo, fazendo descer em latitude a Frente Polar e consequentemente as depressões a ela 

associadas, provocando aumento significativo da precipitação. Nas estações de Barragem do Arade e 

Vale Barriga o regime de precipitação é muito semelhante, embora com valores máximos na ordem dos 

100mm de média mensal entre novembro e fevereiro (vd. gráficos III.1.6 e III.1.7). 

 

As estações de Tunes e Algoz têm regimes semelhantes, com precipitação média mensal baixa até 

outubro (inferior a 60mm em Tunes e inferior a 80mm em Algoz) e com aumentos muito significativos 

durante os meses de novembro e dezembro, já que os valores ultrapassaram os 120mm em Tunes e 

situaram-se entre 100mm e 130mm em Algoz (vd. gráficos III.1.8 e III.1.9), superiores aos registados 

no domínio da serra (vd. gráficos III.1.4, III.1.5, III.1.6 e III.1.7). Estes valores são muito elevados 

quando comparados com a precipitação média mensal das próprias estações (quase duas vezes 

superiores) e claro, com os valores das outras estações.  

 

 

                                                
1 Ambas as estações têm registos mais curtos que a normal 1961-1990. Para a estação de Tunes o IM apenas disponibiliza 11 anos de 
registos (1980-1990) e para a estação de Algoz o SNIRH disponibiliza 20 anos com dados utilizáveis (1981-2000). 
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A proximidade ao oceano, durante os meses de inverno, leva a que estas estações sejam mais 

influenciadas pelas massas de ar húmidas, com grande capacidade higrométrica e sem grande 

influência do relevo, do que nas estações da serra determinando valores de precipitação mais 

constantes ao longo dos meses chuvosos. Verifica-se assim a importância do relevo, circulação 

atmosférica e posição geográfica no regime de precipitação. 

 

 

GráficoIII.1.5 

Precipitação média mensal e máxima mensal diária, 
S. B. Messines (1961-1990) 

 
  Fonte: www.snirh.pt 

Gráfico III.1.4 

Precipitação média mensal e máxima mensal diária 
S. M. Serra (1961-1990) 

 
Fonte: www.snirh.pt 

Gráfico III.1.8 

Precipitação média mensal e máxima mensal diária 
Tunes (1980-1990) 

 
Fonte: www.snirh.pt 

Gráfico III.1.9 

Precipitação média mensal e máxima mensal diária 
Algoz (1980-2000) 

     
Fonte: www.snirh.pt 

Gráfico III.1.6 

Precipitação média mensal e máxima mensal diária, 
Barragem do Arade (1961-1990) 

 
 Fonte: www.snirh.pt 
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Gráfico III.1.7 

Precipitação média mensal e máxima mensal diária, 
Vale Barriga (1965-1990) 

 
   Fonte: www.snirh.pt 
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A estiagem ocorre, regra geral, entre maio e setembro, em todas as estações, quando os valores de 

precipitação média mensal são inferiores a 40mm. Os meses mais quentes, julho e agosto, por norma 

registaram valores muito baixos, inferiores a 2mm em julho e a 5mm em agosto (vd. gráficos III.1.4, 

III.1.5, III.1.6, III.1.7, III.1.8 e III.1.9). O verão é longo e seco, uma realidade que se coaduna com o 

referido nos capítulos III.1.4.1 e III.1.4.2. 

 

Em relação à precipitação máxima mensal diária, que permite identificar o potencial pluviogénico do 

concelho e que muitas vezes determina a ocorrência de cheias rápidas ou de inundações urbanas1, 

varia muito entre estações, mesmo no concelho. Em alguns casos não ultrapassa os 100mm e noutros 

é superior a 160mm, em 24 horas.  

 

Com efeito, das seis estações2 em análise destacam-se dois grupos, designadamente, as que 

registaram valores superiores a 100mm e as que apresentaram valores próximos ou inferiores a 

100mm. No primeiro caso salientam-se as estações de Messines e de Vale Barriga. Na primeira o valor 

máximo registado no período em análise foi 155mm em 5 de março de 1968 (vd. gráfico III.1.5); na 

segunda os valores mais elevados foram superiores a 130mm em outubro e março (vd. gráfico III.1.7), 

estando certamente estes valores associados ao regime de ventos e a morfologia local. 

 

Neste sentido observam-se os valores de decis calculados para as estações do concelho (vd. quadro 

III.1.9 e figs. III.1.25 e III.1.26). À semelhança do observado na distribuição da precipitação média 

anual, a área deprimida entre as duas serras, que corresponde grosso modo ao setor nordeste do 

concelho de Silves, regista valores mais baixos que a envolvente, e.g. estação de Foz do Ribeiro, 

revelando assim a fraca influência do relevo nesta área (cf. figs. III.1.24, III.1.25 e III.1.26).  

 

A estação de Messines destaca-se por registar os valores mais elevados nos decis, revelando ser uma 

estação com precipitação muito abundante, aproximando-a mais das estações das serras, com 

precipitação na ordem da registada para Loulé ou de São Brás de Alportel (cf. quadro III.1.3), sobretudo 

para o decil 1 (vd. quadro III.1.9), o que se justifica pela posição geográfica muito particular desta 

estação, que, aliada à morfologia, favorece a ocorrência de precipitação. 

                                                
1 É preciso pois atender a este parâmetro sobretudo para fins de planeamento e proteção civil. 
2 Exclui-se a estação de Foz do Ribeiro por não ter registos completos de precipitação máxima anual diária. Dos valores possíveis de 
recolher o valor mais elevado foi 88,8mm em janeiro. 
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O ano mais chuvoso no concelho foi 1989 (vd. quadro III.1.9), com valores para o decil 9 superiores a 

80mm para todas as estações, com exceção de Foz do Ribeiro (vd. quadro III.1.9). Pela observação da 

figura III.1.25 verifica-se que os valores mais elevados de precipitação se registam no setor Oeste do 

concelho, onde se faz sentir em grande medida a influência da serra de Monchique (vd. Cap. III.2.). 

 

A depressão de São Marcos da Serra (vd. Cap. III.2.) marca sensivelmente o limite entre a área de 

precipitação mais elevada e a área mais seca, a Este desta, prolongando-se para Messines (vd. fig. 

III.1.26). Assim, os setores a SW e NE são os que registaram valores mais baixos no decil 9 (vd. fig. 

III.1.26). Voltam a sobressair as estações de São Marcos da Serra e de São Bartolomeu de Messines, 

distanciando-se das restantes estações do concelho (vd. fig. III.1.25). 

 

A distribuição dos valores do decil 1 é muito semelhante à do decil 9, acrescendo que as assimetrias a 

SW e a NE são ainda mais marcadas para as estações de São Marcos da Serra e de São Bartolomeu 

de Messines (vd. fig. III.1.27), esta última em destaque pelo seu valor elevado para o nono decil, 

semelhante aos das estações circundantes à serra do Caldeirão (cf. figs. III.1.26 e III.1.27). No sentido 

inverso de destacar o valor do primeiro decil registado para a estação de Barragem do Arade, um valor 

bastante baixo e que de certa forma exprime o regime irregular de precipitação que carateriza esta 

estação (vd. fig. III.1.27 e quadro III.1.9). 

 

 

Quadro III.1.9 

Decis 1 e 9 (1961-1990 e 1980-2000) e precipitação (mm) dos anos mais secos e mais chuvosos 
 

 
DECIL 1 DECIL 9 

ANO MAIS CHUVOSO 
PRECIPITAÇÃO MÉDIA 

MENSAL EM MM 

ANO MAIS SECO 
PRECIPITAÇÃO MÉDIA 

MENSAL EM MM 

1961-1990 

Barragem do Arade 28 84,5 1989 116,5 1974 19,9 

Vale Barriga  35,1 81,8 1989 115,0 1981 28,0 

S. B. Messines  41,3 90,1 1989 104,1 1981 30,7 

S. Marcos da Serra 35,2 87,6 1989 118,7 1981 30,8 

F. do Ribeiro (65-85) 28,7 69,6 1977 82,3 1981 31,7 

1981-2000       

Algoz 27,8 81,9 1989 104,2 1998 26,6 
        
  Fonte: www.snirh.pt 
 

 A negrito, os anos mais chuvosos e mais secos da série de dados e os dois valores de precipitação média, mais elevada e mais baixa, por ano. 
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TEMPERATURA MÉDIA MENSAL 

 

A análise da temperatura média mensal no concelho de Silves é sustentada pelos registos das 

estações de Tunes e Barragem do Arade e pelos mapas de temperatura média elaborados para o 

Algarve1 (vd. fig. III.1.27).  

 

A estação de Barragem do Arade registou um valor médio relativamente mais elevado que as estações 

da área em que se insere, o que acaba por influenciar uma parte do vale do Arade, sensivelmente até à 

cidade de Silves (vd. fig. III.1.27). A sua posição abrigada dos ventos e numa área exposta à radiação 

solar podem ser fatores que justificam os registos mais elevados durante o verão, e o mesmo para o 

inverno devido ao efeito amenizador da albufeira. A grande diferença faz-se sentir particularmente 

quando se comparam os valores médios e absolutos da estação de Barragem do Arade e de Tunes 

(vd. quadro III.1.10). Nesta última os valores são muito díspares dos registados na estação da serra, 

com amplitudes térmicas elevadas e notam-se diferenças acentuadas entre os valores médios e 

absolutos, nomeadamente, nos valores mínimos absolutos onde se verifica que a temperatura nunca 

atingiu 10ºC (vd. quadro III.1.10).  

 

A morfologia e o regime de ventos apoiam esta justificação, sendo contudo de destacar a forma em 

anfiteatro da depressão de Tunes (vd. Cap. III.2.) que dificulta a progressão das massas de ar frias que 

chegam de norte (vd. caraterização do vento), forçando-as a descer para a depressão, acumulando-se 

porventura num lago de ar frio (sobre o assunto vd. OKE, 1987; LOPES, 1995; LOPES, 1998; 

ALCOFORADO et al., 2006). Isto é certamente um fator das temperaturas mínimas e inclusive da 

ocorrência de geada durante os meses mais frios, mas também a protege da exposição aos ventos, 

proporcionando o aumento gradual e a manutenção da temperatura ao longo dos meses, com um 

máximo em setembro (41ºC) (vd. quadro III.1.10).   

 

Atentando para a fig.III.1.27 anota-se que a temperatura média mensal no concelho diminui do centro 

para a periferia, encontrando-se a área central influenciada por temperaturas na ordem dos 17º C. 

 

 

                                                
1 A insuficiência de pontos levou a que a cartografia tenha sido elaborada sobretudo com recurso à interpolação linear matemática e 
muitas vezes com recursos à generalização cartográfica. 
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Os eventuais valores médios mais elevados, principalmente nas sedes de freguesia justificam-se, 

potencialmente, devido ao efeito de “ilha de calor urbano” derivado da cumulatividade de fatores que 

têm lugar nas áreas urbanas (densidade urbana, estrutura e caraterísticas do edificado e malha urbana 

(vd. Cap. V.3.), tipo de materiais utilizados e cores, asfalto, motorização, utilização de equipamentos 

como o ar condicionado, etc.) que intensificam a temperatura real e condicionam a manutenção da 

temperatura (ou o menor arrefecimento) durante a noite. A variação de temperatura diária para 

diferentes tipos de pisos e de cores de fachadas, apresentados nos gráficos III.1.10 e III.1.11 é 

elucidativa desta realidade verificando-se que as superfícies que atingem menores temperaturas têm 

menores amplitudes térmicas, o que se prende com a sua capacidade de absorção da temperatura e 

da sua manutenção1. 

 

O albedo pode ser assim responsável pelos valores de temperatura mais elevados na estação de 

Barragem do Arade, que se insere numa área de materiais relativamente escuros, com área florestal 

associada e junto ao corpo da albufeira do Arade. 

 

                                                
1 Com efeito, a temperatura que as superfícies atingem está inteiramente relacionada com a refletância e irradiação que lhes é inerente. A 
essa capacidade dá-se o nome de albedo, uma medida da refletância das superfícies face à luz incidente (radiação solar), sendo tanto 
maior quanto mais clara for a superfície em causa, sendo elevado para neve recente e baixo para o oceano ou para áreas flores tais. A 
capacidade de refletância das superfícies determina a capacidade de absorção de energia, logo, quando menor o albedo, maior a 
temperatura. 

Quadro III.1.10 

Temperatura média mensal em Barragem do Arade (1961-1990) e Tunes (1980-1990) 
 

 Barragem do Arade (1961-1990) Tunes (1980-1990) 

TºC média 
mensal 

TºC Max. 
absoluta mensal 

TºC mín.  
absoluta mensal 

TºC média 
mensal 

TºC Max. 
absoluta mensal 

TºC mín. 
absoluta mensal 

jan 11,9 13,5 10,1 10,7 23,5 -3 

fev 12,2 14,8 10,7 11,5 27 -3,8 

mar 13,7 16,3 10,7 13,3 27,6 -1,3 

abr 15,0 17,1 12,9 14,3 29,1 -1 

mai 18,0 21,7 14,1 16,8 33,2 3,5 

jun 21,0 23,4 18,5 20,8 37,4 6 

jul 24,1 26,4 19,5 23,1 39,4 7 

ago 24,2 26,4 20,2 23,6 39,2 8 

set 21,6 25,3 15,0 22,3 41 9 

out 18,8 21,9 14,5 18,1 33 1 

nov 14,8 17,4 12,0 14,5 29,2 -1 

dez 12,5 14,9 9,9 11,8 22,9 -3 

Média 17,3 19,9 14,0 16,7 31,9 1,8 

    Fonte: IM, (2007) 
 

A negrito os valores mais elevados e os mais baixos das médias calculadas. 
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Quando comparadas as caraterísticas físicas envolventes à estação de Barragem do Arade com o 

gráfico III.1.10, verifica-se que as superfícies escuras como a área florestal e a albufeira registam as 

menores amplitudes de temperatura diária, o que favorece a manutenção da temperatura ao longo do 

dia e em parte justifica o valor elevado de temperatura média mensal (vd. fig. III.1.27 e quadro IIII.1.10), 

já que a temperatura se mantém relativamente elevada durante a noite (entre os 16°C e 20°C).  

 

 

No caso da estação de Tunes as caraterísticas físicas mudam um pouco, já que é uma área urbana 

com espaços de solo inculto. Nestas condições específicas verificam-se grandes amplitudes térmicas 

intra-diurnas (vd. gráfico III.1.10). 

 

GEADA 

 

A estação de Tunes é a única na área do concelho com dados sobre a geada, embora apenas para o 

período 1980-1990. Neste período registaram-se 17 dias de geada, com um máximo no mês de Janeiro 

– 6,6 dias (vd. gráfico III.1.12). O número de dias com geada é assim muito elevado, em particular 

quando comparado com as outras estações da região que têm dados para este elemento do clima (vd. 

Gráfico III.1.10 

Variação da temperatura em diferentes tipos de pisos 
 

 
1 – asfalto; 2 – betão; 3 – solo nu; 4 – erva; 5 – campo cereais;  
6 – floresta; 7 – lago. 
        
Fonte: ALCOFORADO (1978) 

 

 

Gráfico III.1.11 

Variação da temperatura com a cor das fachadas 

 
  
Fonte: ALCOFORADO (1978) 
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Cap. III.1.4.2.). Não obstante a inexistência de dados para as outras estações do concelho1, é possível 

referir, mesmo que empiricamente, que as áreas deprimidas e abrigadas são favoráveis à ocorrência 

de geada, como o setor da horta a Este de Silves (vd. CMS/DPTIG, s/d), as bases de vertente expostas 

a Norte (e.g. Rocha de Messines ou Pico Alto) e alguns setores mais deprimidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECIPITAÇÃO/TEMPERATURA (gráficos termopluviométricos) 

 

A análise termopluviométrica apoia-se nos dados das estações de Barragem do Arade e Tunes, as que 

apresentam dados possíveis de tratar para estes elementos. O regime termopluviométrico das 

estações é muito semelhante: precipitação elevada entre outubro/novembro e fevereiro e cinco meses 

secos, o que perfaz cerca de 100/125 dias secos por ano (vd. gráfico III.1.13 e III.1.14), enquadrando 

ambas no tipo de clima termomediterrâneo acentuado de Gaussen (Cap. III.1.4.2.). 

                                                
1 Embora não existam dados das normais para outras estações no concelho faz-se referência ao Atlas do Ambiente (normal 1931-1960), 
onde se verifica uma progressão do número de dias com geada, entre 1-5 dias no setor Sul e Sudoeste, com um aumento gradual até 
atingir cera de 20-30 dias no setor Nordeste (vd. Atlas do Ambiente, APA). 

Gráfico III.1.13 

Gráfico Termopluviométrico 
Barragem Arade (1961-1990)  

 
 Fonte: www.snirh.pt 

Gráfico III.1.14 

Gráfico Termopluviométrico 
Tunes (1980-1990)  

 
 Fonte: IM, (2007) 

 

Gráfico III.1.12 

Número de dias com geada, Tunes (1980-1990)  

 
Fonte: IM, (2007) 
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Como se verificou, a distribuição da temperatura apresenta um padrão mais heterogéneo na estação 

de Tunes que na Barragem do Arade, o mesmo ocorrendo com o padrão de precipitação, mais irregular 

em Tunes, com grandes quantitativos em novembro e dezembro (vd. gráfico III.1.14). O regime 

termopluviométrico do concelho traduz-se assim em períodos de escassez de água mais ou menos 

prolongados, durante os quais a região se encontra em défice hídrico. 

 

EVAPOTRANSPIRAÇÃO POTENCIAL (balanços hídricos) 

 

No tipo de clima mediterrâneo a estação seca é coincidente com a estação quente, uma particularidade 

deste tipo de clima. O facto de a precipitação diminuir consideravelmente e da temperatura média 

aumentar a partir de maio, levam a que a evapotranspiração potencial (ETP) e a evaporação 

aumentem significativamente, deixando gradualmente o solo sem água (vd. figs. III.1.14 e III.1.15).  

 

Com efeito, o balanço hídrico da estação de Barragem do Arade registou défice hídrico acentuado 

entre maio e outubro (vd. gráfico III.1.15). A precipitação ocorrida nos meses de janeiro, outubro e 

novembro teve como função reconstituir a reserva útil do solo explorada durante o verão. Só se 

reuniram condições para a existência de superavit entre fevereiro e abril e no mês de dezembro. Entre 

abril e setembro a evapotranspiração real (ETR) é superior à precipitação e o solo começa a ceder as 

suas reservas às plantas. O défice faz-se sentir a partir de maio até dezembro. A ETP atingiu um 

máximo em julho, o mês mais quente, com 137,3mm (vd. gráfico III.1.15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico III.1.15 

Balanço Hídrico 
Barragem Arade (1961-1990)  

 
 Fonte: www.snirh.pt 

Gráfico III.1.16 

Balanço Hídrico 
Tunes (1980-1990)  

 
     Fonte: IM, (2007) 
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O balanço hídrico da estação de Tunes demonstra uma realidade mais preocupante: apenas 

dezembro regista superavit, sendo que nos restantes meses se registam situações de reconstituição ou 

utilização da reserva útil do solo ou de défice hídrico que se estende de maio a outubro (vd. gráfico 

III.1.16). O maior valor de ETP registou-se em julho com 128,5mm (vd. gráfico III.1.16). 

 

Os valores dos balanços hídricos revelam assim que estas áreas sofrem de períodos de aridez 

prolongados, que podem condicionar secas hidrológicas severas, e eventualmente coincidir com secas 

meteorológicas. 

 

HUMIDADE RELATIVA 

 

No que respeita à análise da humidade relativa (HR %) apenas a estação de Tunes tem dados 

possíveis de representar. Ao longo do ano a humidade relativa foi sempre superior a 55%, sendo o 

valor mais baixo de 58% foi registado no mês de julho (vd. gráfico III.1.17) e os valores mais elevados 

entre novembro e fevereiro (> 80%) tendo o mês de janeiro registado 87% (vd. gráfico III.1.17). Trata-

se pois de uma área, apesar da relativa interioridade, com HR elevada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUMO, FREQUÊNCIA E VELOCIDADE DO VENTO 

 

Em termos locais o vento é influenciado pela morfologia do terreno (e das áreas construídas), altitude, 

proximidade à linha de costa ou exposição, sendo que para o caso de Silves a única estação 

representativa é a de Tunes.  

 

Gráfico III.1.17 

Humidade Relativa (%) (9h), Tunes (1980-1990)  

 
Fonte: IM, (2007) 
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Da observação desta destaca-se a dominância do rumo de norte, com uma frequência de 31,5% e as 

baixas velocidades, inferiores a 10km/h (vd. fig. III.1.23). O vento de norte encontra obstáculos à sua 

passagem, em especial nas margens da depressão de Tunes, acabando por ultrapassar este relevo e 

ganhando velocidade a sotavento, mas levando ao desenvolvimento de lee eddies (redemoinhos de 

vento que se desenvolvem devido à presença de um obstáculo) a barlavento (OKE, 1991), o que pode 

provocar desconforto térmico e dificuldades de mobilidade. 

 

Os dados para as restantes estações são insuficientes para um tratamento de dados sólido. Contudo, 

os dados disponíveis para seis anos (2001-2007), para a estação de Messines permitem verificar que o 

rumo dominante é de NE (frequência de 24,8%), seguido do rumo N com 21,4% de frequência de 

ocorrência (vd. fig. III.1.24). Por observação empírica (e.g. porte das árvores, inquéritos, etc.) pode-se 

igualmente avançar que o rumo SW se faz sentir com frequência e intensidade em Messines. Na 

cidade de Silves, também por observação empírica, é possível induzir que o vento dominante é do 

quadrante de Norte e Oeste, fazendo-se o primeiro sentir particularmente sobre vertente norte do 

monte de Silves, desprovida de edifícios e que por isso potencia a aceleração do vento e algum 

desconforto térmico associado, e o segundo no setor W da cidade (portes prostrados das árvores). 

 

Em síntese, o clima no concelho de Silves encerra especificidades que se prendem acima de tudo com 

a sua posição geográfica, sensivelmente no centro do Algarve, numa área de transição entre o 

barlavento (do qual faz parte) e o sotavento e simultaneamente na transição do tipo climático Csa e 

Csb, embora o primeiro possa ter mais influência em termos de temperatura. Também a sua disposição 

longitudinal lhe confere particularidades, uma vez que integra áreas com morfologia distinta (vd. Cap. 

III.2.) determinantes no clima local, sendo desde logo de destacar a diferença serra-barrocal e a 

presença da depressão de São Marcos da Serra (Cap. III.2.) como fator da distribuição da precipitação. 

 

Verifica-se, assim, que o clima no concelho de Silves é tipicamente mediterrâneo com a estação 

seca coincidente com o Verão, e a estação húmida bem marcada. Na sua área encerra diferenças 

ao nível da precipitação e temperatura, a primeira diminui de Norte para Sul e a segunda no sentido 

inverso, sendo a morfologia, altitude, posição geográfica e exposição solar e aos ventos 

dominantes os fatores fundamentais que determinam as suas especificidades.  
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III.1.5. CLIMA. QUESTÕES CHAVE E ORIENTAÇÕES PARA O 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

 

 

Após a análise aos fatores e elementos do clima no Algarve e no concelho de Silves é possível 

destacar alguns elementos positivos e negativos que se destacam e que podem influenciar de forma 

marcada as opções para o ordenamento e planeamento do território. 

 

As principais potencialidades relacionam-se com os valores moderados de temperatura média anual, 

à forte insolação, ao regime de ventos (rumos, frequência e intensidade) e à particularidade da estação 

seca coincidir com a estação quente (vd. quadro. III.1.11). Estas suas caraterísticas conferem a Silves 

particularidades ótimas para a prática agrícola, para a instalação de centrais eólicas e/ou 

fotovoltaicas, pelo que as energias renováveis consistem numa possibilidade de negócio e/ou de 

investimento doméstico, ao nível do turismo nos mais diversos segmentos mas fortemente 

potenciados pelo clima (vd. Cap. IV.2.5.).  

 

As fragilidades relacionam-se fundamentalmente com o regime de precipitação, do tipo torrencial e por 

isso um fator de cheias rápidas e fortemente potenciador da erosão, e muito irregular, condicionado 

importantes períodos de aridez a de deficit hídrico intra-anual ou interanual. O conhecimento das 

particularidades do clima permite partir para uma abordagem mais pormenorizada, o que se reflete em 

orientações estratégicas que surgem do cruzamento das potencialidades e fragilidades e das 

caraterísticas do território (vd. quadro III.1.11), devendo as mesmas serem ponderadas em sede de 

propostas de ordenamento.  

 

Verifica-se assim que as orientações que se preconizam derivam de âmbitos como a educação 

ambiental (e.g., promover ações para o uso eficiente de água), o ordenamento do território (e.g., 

planear o desenho urbano com base nas caraterísticas morfológicas do terreno e no regime de ventos), 

os transportes (e.g., incentivar a intermodalidade de transportes públicos), a agricultura (e.g., 

Incentivar o armazenamento de água da chuva em cisternas e/ou represas para utilização doméstica 
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e/ou agrícola) ou a perigosidade e riscos (e.g., sensibilizar as populações afetadas por cheias para o 

uso de comportas devido à irregularidade do regime de precipitação), entre outros (vd. quadro III.1.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro III.1.11 

Clima. Potencialidades e fragilidades 
 

POTENCIALIDADES / FATORES A VALORIZAR 

o Clima mediterrâneo; 

o Estação seca coincidente com a estação quente; 

o Posição abrigada das principais superfícies frontais que atingem o país; 

o Temperatura média mensal na ordem dos 17ºC, 

o Temperatura média no inverno na ordem dos 10ºC; 

o Luminosidade única em todo o país; 

o Insolação média na ordem das 3000 horas de sol/ano; 

o A posição do concelho, transição entre os tipos de clima Csa e Csb (Köppen), confere-lhe caraterísticas 

únicas, não sendo atingido pela humidade e vento Atlânticos e não sem a secura típica do sotavento; 

o O regime pluviométrico irregular e a torrencialidade associada contribuem em grande medida para a recarga dos 

sistemas de armazenamento superficiais e subterrâneos. 

 

FRAGILIDADES e/ou FATORES A REVERTER 

o A posição geográfica do concelho coloca-o na rota das gotas de ar frio responsáveis por episódios de chuvas 

convectivas; 

o Os relevos Monchique e Caldeirão potenciam os fenómenos convetivos, aumentando a precipitação local; 

o A torrencialidade associada aos eventos de precipitação muito intensa pode provocar cheias rápidas, por vezes 

de grande magnitude, podendo colocar em risco pessoas e bens; 

o O regime termopluviométrico é tendencialmente gerador de escassez de água e de secas; 

o A proximidade ao Sahara traduz-se em ondas de calor e por vezes em partículas de areia em suspensão (loess), 

responsáveis por problemas de saúde pública; 

o O desenho urbano das sedes de freguesia e de alguns aglomerados de hierarquia superior pode provocar 

deficiente circulação, levando, como consequência, ao desenvolvimento de ilhas de calor urbano. Para o 

desenvolvimento das ilhas de calor urbano podem também contribuir a elevada temperatura média do concelho, 

os tipos e os materiais dos pavimentos e coberturas e a cor dos edifícios, além ainda da circulação de veículos 

automóveis e o ar condicionado, entre outros; 

o Os materiais utilizados na pavimentação dos principais arruamentos das sedes de freguesia (sienito ou alcatrão) 

aumentam muito significativamente a temperatura do ar durante o dia, provocando desconforto térmico; 

o A irregularidade da precipitação associada às temperaturas elevadas aumenta os quantitativos de 

evapotranspiração nas albufeiras, leva à escassez de recursos hídricos durante a estiagem. 
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Quadro III.1.12 

Orientações estratégicas 
 

Incentivar a construção eficiente e sustentável (e.g., isolamentos, autonomia energética, reaproveitamento de água, 
utilização de materiais recicláveis e reciclados, etc.); 

Aumentar o número de ciclovias; 

Planear o desenho urbano com base nas caraterísticas morfológicas do terreno e no regime de ventos; 

Criar corredores verdes; 

Valorizar a manutenção dos logradouros (verdes) e jardins públicos; 

Captar investidores na área das energias renováveis para instalação de parques eólicos, centrais 
fotovoltaicas, centrais de processamento de biomassa ou mini-hídricas; 

Sensibilizar a população para a substituição dos telhados por açoteias; 

Sensibilizar para a utilização de cores claras nas fachadas; 

Sensibilizar os munícipes para o uso de transportes públicos, transportes partilhados, bicicletas; 

Promover ações de sensibilização para a prática da reciclagem, da reutilização e redução; 

Promover ações de sensibilização para o uso eficiente da água; 

Sensibilizar a população para a importância da mitigação e adaptação às alterações climáticas; 

Incentivar os munícipes para a instalação de geradores eólicos ou de painéis solares domésticos; 
Sensibilizar as populações afetadas por cheias para o uso de comportas; 

Promover (em acordo com a APA/ARH) limpezas periódicas dos cursos de água; 
Promover (em acordo com o ICNF) a limpeza das matas e florestas privadas ou públicas; 

Monitorizar a erosão no litoral; 

Elaborar planos de evacuação de zonas de suscetibilidade às cheias e inundações ou subida do nível do mar; 

Promover a redução do tráfego rodoviário nos aglomerados urbanos através de um regulamento próprio; 

Criar bolsas de estacionamento periféricas nos principais aglomerados urbanos; 

Melhorar a circulação viária nos centros urbanos; 

Construir circulares urbanas nos principais aglomerados urbanos, de modo a minimizar os problemas de 

tráfego de atravessamento; 

Instalar postos de abastecimentos de biodiesel; 

Instalar postos de abastecimento de energia elétrica; 

Incentivar a intermodalidade; 

Promover o aluguer de bicicletas nas sedes de freguesia; 
Reestruturar a rede de recolha seletiva, aumentando a sua capacidade; 

Utilizar fontes de energia renovável nos atuais edifícios do município e promover a sua utilização nos futuros 

(e.g. instalação de painéis solares); 

Promover a requalificação da linha ferroviária do Algarve em parceria com os outros municípios; 

Instalar postos de recolha de óleos usados nas sedes de freguesia em parceria com empresas que façam a 

sua reutilização ou reciclagem; 

Criar sistemas municipais de recolha de água da chuva ou utilizar a água das ETAR’s para a rega dos jardins 

municipais e lavagem da via pública; 

Promover o uso de transportes não poluentes (aquisição por parte da autarquia, como forma de incentivo);  

Discriminar positivamente os projetos turísticos que apresentem componentes de sustentabilidade ambiental como o 

reaproveitamento de água para rega, ciclovias, corredores verdes, uso eficiente de água, eficiência energética, 

utilização de materiais recicláveis e reciclados, etc.; 

Incentivar o turismo durante a primavera e outono, contrariando a sazonalidade, dadas as caraterísticas 

climáticas atuais e as previsões futuras; 

Incentivar o armazenamento de água da chuva em cisternas e/ou represas para utilização doméstica e/ou agrícola; 

Criar incentivos à revitalização da agricultura de sequeiro; 

Promover a utilização de espécies autóctones pouco exigentes em água nos jardins públicos. 
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São ainda apresentadas algumas orientações no que respeita às alterações climáticas, devido aos 

efeitos esperados que delas advêm. A adaptação e a mitigação, enquanto medidas preventivas e 

cautelares de combate aos efeitos das alterações climáticas e como forma de garantir uma maior 

resiliência dos territórios face as essas mudanças, são as melhores estratégias a adotar para um futuro 

mais sustentável (vd. quadro III.1.12). Deste modo, sugere-se vivamente a elaboração de um plano de 

adaptação para as alterações climáticas à escala do concelho, na linha do estímulo lançado pela 

União Europeia (UE, 2013), pela Estratégia Nacional e Plano Nacional para Adaptação às Alterações 

Climáticas (ENAAC 2020, RCM n.º 56/20015, de 30 de julho e PNAAC 2020/20301) e inspirando-se, 

e.g., no United Kingdom Climat Impacts Programme (UKCIP, 2009; PRINGLE, 2011; BROWN, et al., 

2011), e no decorrente daquele, Guia Metodológico para a Elaboração de Estratégias Municipais de 

Adaptação às Alterações Climáticas/Programa AdaPT (eeagrants/APA, 2015), sem prejuízo de outros. 

 

Deste modo preconiza-se que no futuro o concelho de Silves contribua, com a adoção destas 

orientações, para a salvaguarda de pessoas e bens, para um aumento da qualidade de vida e da 

habitabilidade e resiliência do território, através de políticas planeamento, ordenamento e 

desenvolvimento do território que contribuam para a minimização de riscos, para o desenvolvimento 

sustentável.  

 

 

 

III.1.6. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

 

Ao longo deste capítulo foi possível verificar não só as caraterísticas do clima do país mas também as 

principais caraterísticas do clima do Algarve e do concelho de Silves, sempre com uma ligação aos 

concelhos que o marginam e que contribuem para as suas especificidades climáticas. 

 

Observou-se, através dos quadros e gráficos as particularidades deste concelho, a forma como se 

distribuem com irregularidade as precipitações, num território pouco extenso, as semelhanças térmicas 

e os grandes fatores que influenciam o clima.  

                                                
1 APA, 2015. 
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No caso do concelho de Silves a altitude, morfologia, proximidade à serra de Monchique e as situações 

de abrigo são os fatores que mais contribuem para a diversidade. A acrescer a estes fatores, a latitude 

e a circulação geral da atmosfera, que conferem ao Algarve, e ao concelho, o seu cariz marcadamente 

Mediterrâneo. 

 

Verificou-se que o concelho de Silves, pela sua posição geográfica e pelas suas caraterísticas físicas 

(em termos climáticos) apresenta muito boas potencialidades sobretudo para o Turismo.  

 

O futuro não apresenta certezas mas as previsões apontam para um aquecimento generalizado, que se 

traduzirá num aumento do nível das águas do mar, com a possível destruição das zonas costeiras, no 

aumento da irregularidade do regime de precipitação e no aumento de fenómenos extremos. Neste 

âmbito existe a necessidade de adotar medidas rígidas de planeamento fundamentalmente sobre as 

áreas protegidas, e ao nível dos regulamentos para a edificação, de forma a garantir qualidade de vida 

e salvaguarda de vidas e bens em casos (cada vez menos) extremos. 
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III.2. GEOMORFOLOGIA 
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III.2.1. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE GEOMORFOLÓGICA NO PDM 

 

 

A atividade do Homem sobre o território, da escala local à nacional, está fortemente relacionada com 

as caraterísticas físicas e/ou biofísicas que apresenta, como sejam o clima, litologia, morfologia, 

declives, hidrologia, tipos de solo e capacidade de uso, etc.. No conjunto, e de forma integrada, 

condicionam a aptidão e a capacidade de carga do território para determinados usos ou ações 

(SIRGADO, 1993). É neste contexto que o autor (ob. cit.) sublinha que “grande parte dos problemas de 

ordenamento do território dos concelhos tem um caráter eminentemente físico”.  

 

Conhecer o território do ponto de vista biofísico, nomeadamente geomorfológico é, por isso, 

fundamental no âmbito da elaboração dos planos territoriais de âmbito municipal, independentemente 

da sua escala. Isso é, aliás, expressamente consagrado no RJIGT1 que logo nas al. a), b) e d) do art. 

4º (fundamento técnico) estabelece que os “programas e planos territoriais devem explicitar as suas 

(…), os fundamentos das respetivas previsões, indicações e determinações (…), com base no 

conhecimento sistematicamente adquirido”, nomeadamente, das caraterísticas físicas, morfológicas e 

ecológicas do território, dos recursos naturais e ambientais.  

 

É nesse sentido que, referindo-se em concreto ao PDM, se dirigem as al. a) e c) do art. 96.º (conteúdo 

material do PDM) consagrando-se que este plano “define o quadro estratégico do desenvolvimento do 

territorial do município e o correspondente modelo de organização territorial, estabelecendo” a 

caraterização biofísica, identificação da estrutura ecológica municipal e de condicionantes necessárias 

à concretização dos planos de emergência de proteção civil de âmbito municipal (em qualquer dos 

casos, constituídas por variáveis de natureza biofísica), a proteção e a salvaguarda de recursos e de 

valores naturais que condicionem a ocupação, uso e transformação do solo (respetivamente, alíneas 

a), c), m) e q), do artigo 96.º do RJIGT, sem prejuízo de outras indiretamente relacionadas). Também 

as principais condicionantes ao uso do solo, como sejam, a REN2, a RAN1, a delimitação de zonas 

                                                
1 DL 80/2015, de 14 de maio. 
2 DL 166/2008, de 22 de agosto, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 
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inundáveis2, elementos que enformam os planos territoriais e em concreto o PDM, assentam em 

critérios (bio)físicos.  

 

DOS OBJETIVOS 

 

A elaboração/revisão de um PDM deverá assim assentar fortemente em estudos de base 

física/biofísica, nomeadamente, geomorfológicos, que permitam aferir sobre fragilidades, 

potencialidades, aptidão de uso ou capacidade de carga, e apoiar as melhores opções de ordenamento 

e desenvolvimento do território. Procura-se, então, no presente capítulo, desenvolver uma análise 

geomorfológica para o concelho de Silves. 

 

DA METODOLOGIA 

 

A elaboração de estudos geomorfológicos apoia-se nos diversos elementos disponíveis, como sejam, 

cartografia de base e temática oficial, de natureza e escalas diversas, e bibliografia de referência. Mas 

foi o trabalho de campo, em conjunto com o necessário trabalho complementar de gabinete, que 

permitiu consolidar a abordagem geomorfológica, no que se refere à validação da informação 

proveniente da cartografia oficial (quando existente), e principalmente na aquisição de novos dados 

sobre o território, essenciais para a caraterização ou elaboração das cartas de ordenamento e 

condicionantes, nas mais diversas vertentes da análise geomorfológica (dinâmica de vertentes, cheias 

e inundações, uso do solo, litologia, suscetibilidade a fenómenos geomorfológicos perigosos/cartas de 

risco, etc.). O trabalho de campo foi assim amplamente privilegiado no processo de elaboração do PDM 

de Silves, sobretudo devido à forte carência de informação deste nível e adequada, na escala e 

natureza, às exigências da elaboração do plano. 

 

Em todos os trabalhos recorreu-se aos Sistemas de Informação Geográfica (SIG), como uma forte 

ferramenta de armazenamento, manipulação, análise e disponibilização de informação geográfica, 

tendo-se também procurado respeitar as regras mais elementares de produção de cartografia temática, 

que suporta todo o trabalho. 

                                                                                                                                                   
1 DL 73/2009, de 31 de março, que estabelece o Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional. 
2 DL 364/98, de 21 de novembro, que estabelece a obrigatoriedade de elaborar cartas de zonas inundáveis nos municípios com 
aglomerados urbanos atingidos por cheias; DL 115/2010, de 22 de outubro, que aprova o quadro para a avaliação e gestão das zonas 
inundáveis; Lei da água, L 58/2005, de 29 de dezembro. 
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A análise geomorfológica foi estruturada em 6 capítulos: 

 

1. o capítulo III.2.1. é dedicado a uma nota introdutória com os “Fundamentos da análise 

geomorfológica”, especificando-se os objetivos e a metodologia da elaboração do capítulo; 

2. o capítulo III.2.2. consiste no “Enquadramento morfoestrutural” do concelho no país; 

3. no capítulo III.2.3. abordam-se as caraterísticas específicas do concelho no que concerne à 

“Morfologia e morfometria”; 

4. o capítulo III.2.4. é dedicado à análise da “geologia e litologia”, ou seja, respetivamente, à idade e 

tipo de materiais constituintes; 

5. o capítulo III.2.5. “caraterísticas, génese e evolução do relevo do concelho”, orientado para a 

análise geomorfológica, o estudo e a análise da génese e evolução da formas de relevo;  

6. o capítulo III.2.6. “Questões-chave e orientações estratégicas para o planeamento do território e 

ordenamento” pretende reforçar os principais aspetos a reter da análise geomorfológica. 

 

 

 

III.2.2. ENQUADRAMENTO MORFOESTRUTURAL 

 

 

O território continental português integra três (3) grandes unidades morfoestruturais (vd. fig.III.2.1):  

 

1. o maciço antigo (ou hespérico); 

2. as orlas mesocenozóicas ocidental (ou lusitânica) e meridional (ou algarvia); 

3. a bacia cenozóica do Tejo e do Sado (CARVALHO, 1988; MEDEIROS, 2000).  

 

SOBRE O MACIÇO ANTIGO 

 

O maciço antigo é a unidade morfoestrutural mais extensa já que ocupa cerca de 7/10 do território de 

Portugal Continental (MEDEIROS, 2000) e é formado por materiais antigos, i.e., anteriores à deriva 

continental meso-cenozóica (CARVALHO, 1988), primeiro enrugados e metamorfizados pelos 

movimentos hercínicos – fases astúrica e saálica, correspondentes ao Carbónico superior e Pérmico 

médio, respetivamente (CARVALHO, 1988), e arrasados numa fase posterior (Pérmico) por ação da 
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erosão (FEIO, 1952; MANUPPELLA, 1992). Os relevos são assim dominados pela orientação hercínica 

(NW-SE a WNW-ESE) constituindo dobras apertadas no norte e mais largas no sul (FEIO, 1952). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em rigor, pode assumir-se que a constituição do maciço antigo se processou em três fases principais: 

 

a. uma fase de sedimentogénese; 

b. duas fases distintas de orogénese, que tiveram lugar ao longo do Paleozóico, até ao 

Mesozóico inferior (vd. fig. III.2.2).  

 

A fase de sedimentogénese ocorreu entre o Pré-câmbrico superior e o Devónico médio (vd. fig. 

III.2.2), período em que os mares interiores cobriam grandes bacias do super continente Pangea, 

também designado de período geossinclinal1 (MEDEIROS, 2000). A área ocupada por Portugal 

continental encontrava-se numa destas bacias tendo sido colmatada por sedimentos ao longo de 

milhões de anos. 

                                                
1 O nome atribuído às bacias que funcionavam como grandes áreas de receção e acumulação dos sedimentos que provinham das áreas 
emersas que os circundavam, e nas quais se viriam a formar rochas arenosas e argilosas (pelitos) (MEDEIROS, 2000; RAMOS, 2003). 

Figura III.2.1 

Unidades morfoestruturais de Portugal Continental 
 

 
Fonte: CARVALHO (1977-78, adaptado) 
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A primeira fase de orogénese ocorreu durante o Devónico médio e até ao Carbónico médio 

(Vestefaliano) (vd. fig. III.2.2) (MEDEIROS, 2000), tendo sido caraterizada por movimentos 

compressivos que fizeram levantar e enrugar os materiais depositados nesta bacia sedimentar. O 

levantamento não ocorreu de igual modo em toda a sua extensão, desenvolvendo-se de NE para SW, 

o que levou a que a Zona Sul Portuguesa, correspondente ao Baixo Alentejo e Algarve, permanecesse 

submersa até ao Carbónico superior. Os movimentos compressivos continuados acentuaram-se no 

final da era Paleozóica e provocaram a fraturação dos materiais sedimentares que constituíam o 

substrato, permitindo a intrusão de materiais magmáticos que vieram metamorfizar os primeiros. As 

altas temperaturas e a pressão a que foram sujeitos conduziram ao metamorfismo dos materiais 

arenosos em quartzitos e grauvaques e os pelitos em xistos. 

 

A segunda fase de orogénese ocorreu entre o Carbónico médio e o Pérmico superior (fig. III.2.2), 

sendo neste período que a Zona Sul Portuguesa emergiu (MEDEIROS, 2000). A tectónica teve um 

caráter mais ativo, gerando maior compressão que conduziu ao seu levantamento e a um maior 

enrugamento e fraturação, com importantes movimentos verticais e desligamentos tardi-hercínicos de 

orientação NW-SE, NNE-SSW e ENE-WSW, aos quais estão associados os levantamentos das 

cordilheiras montanhosas de orientação hercínica (RIBEIRO, 1979, in MEDEIROS, 2000) que 

predominam no território continental. 

 

O período geológico entre o Pérmico superior e o Triásico inferior (±250 MA) (fig. III.2.2) ficou 

marcado por uma lacuna de sedimentação e erosão em grande escala, que arrasou a cordilheira 

hercínica, transformando-a numa imensa plataforma talhada em xistos e granitos: o maciço antigo. 

 

Entre os materiais dominantes no maciço antigo destacam-se os granitos, xistos, grauvaques e 

quartzitos (FEIO, 1952; MEDEIROS, 2000), sendo as suas caraterísticas (relativa resistência à erosão 

e permeabilidade), associadas a uma forte presença da componente estrutural (tectónica), 

responsáveis por um modelado caraterístico marcado por relevos em “cabeço de toupeira”, “vales de 

fratura” encaixados em “V” e “cristas quartzíticas” sobranceiras às áreas envolventes, etc.  
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Figura III.2.2 

Tabela cronoestratigráfica simplificada 
 

 
 

      Fonte: Adaptado de CARVALHO e DRAGO (1988) 
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SOBRE AS ORLAS MESOCENOZÓICAS 

 

No início do Mesozóico (Jurássico inferior), processou-se um novo ciclo geológico - ciclo alpino - 

gerador da orogenia alpina, com a primeira fase de rifting, responsável pelo início da abertura do 

Atlântico. Decorreram daqui movimentações tectónicas profundas no supercontinente Pangea, que se 

fraturou em blocos (“pequenos continentes”) através do processo de deriva continental. Um destes 

“pequenos continentes” é a microplaca ibérica resultante do rift atlântico – uma importante fratura com 

orientação N-S responsável pela abertura do Atlântico - e de um conjunto de fraturas E-W, 

responsáveis pela abertura do Mediterrâneo. Estas fraturas deram origem a duas fossas oceânicas 

de grande profundidade, a oeste e a sul do território português, cuja evolução até ao final do Mesozóico 

esteve sempre relacionada com abertura do Atlântico e com o respetivo afastamento das placas 

americana, euro-asiática e africana. 

 

No Jurássico médio, a abertura do Atlântico foi abortada devido à detumescência térmica da litosfera 

e ao aprofundamento da bacia. É apenas no início do Cretácico (±140 MA) que tem lugar a segunda 

fase de rifting, a Oeste das Berlengas, à qual ficou associada uma regressão marinha e a abertura 

definitiva do Atlântico. A instabilidade das placas litosféricas acentuou-se com a microplaca ibérica em 

rotação esquerda (movimento sinistrogiro) e a consequente fraturação a Norte com a abertura do golfo 

da Gasconha e a sul com a abertura do Mediterrâneo e da bacia que viria a dar lugar à orla 

mesocenozóica meridional1.  

 

Até ao Cretácico superior, as margens do Atlântico arrefeceram, subsidiram e permitiram uma 

transgressão marinha, responsável pela detumescência térmica da litosfera, naquela que viria a ser a 

Orla Ocidental, por afastamento do rift.  

 

O final do Cretácico, ou seja, final do mesozoico – início do Cenozóico (± 65 MA), marca o fim do 

movimento sinistrógiro da placa Ibérica e uma mudança radical na tectónica. Começou então a fazer-se 

                                                
1 A génese da abertura da bacia não é consensual: de acordo com CARVALHO (2003), a margem sul da microplaca ibérica não resultou 
de um rift mas de um conjunto de flexuras de bordo de cratão de direção sensivelmente E-W, mergulhantes para sul, induzidas pela 
rotação da placa africana no sentido dextrógiro, de que resultou um desligamento esquerdo ao longo da fratura Açores-Gibraltar. No 
entanto FEIO (1952) e MANUPPELLA (1992) consideram que a abertura do Mediterrâneo pode dever-se a um pré-rift, que permitiu a 
entrada das águas do mar, a baixa profundidade, uma vez que os substratos que aí se desenvolveram têm fácies continental (arenitos de 
Silves) e de transição (complexo pelítico-carbonatado-evaporítico). 
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sentir uma fase compressiva1 relacionada com a aproximação da placa africana à placa ibérica, em 

movimento dextrógiro, acompanhada de uma última fase de regressão marinha nas orlas2, o caso da 

orla meridional (ou algarvia), e à instalação dos maciços eruptivos de Monchique, Sines e Sintra. 

 

As orlas mesocenozóicas, o caso da algarvia, correspondem assim à margem da microplaca ibérica, 

e portanto, a bacias onde se depositaram sedimentos das áreas emersas circundantes nos períodos de 

transgressão e regressão. São pois porções de crosta “jovem” acrescentadas ao substrato antigo 

(CARVALHO, 1988 e 1996). Daí que se constituam estruturalmente enquanto bacias sedimentares, 

atualmente inativas, levantadas por um forte condicionamento estrutural geralmente compressivo, 

responsável pelas grandes linhas do relevo talhado nos materiais mesocenozóicos.  

 

Os materiais dominantes são datados das Eras Mesozóica e Cenozóica (FEIO, 1952; CARVALHO, 

1988; RIBEIRO, 1995; MEDEIROS, 2000) e são principalmente sedimentares: calcários, calcários 

dolomíticos e margosos, arenitos, e por vezes de natureza vulcânica e/ou subvulcânica (FEIO, 1952; 

CARVALHO, 1988; RIBEIRO, 1995), e.g., respetivamente, da família dos basaltos, doleritos e afins, 

presentes sobretudo na depressão periférica3 (GASPAR, 1991). As suas caraterísticas – plasticidade, 

resistência à alteração, erosão física e permeabilidade – conferem um modelado típico distinto do 

maciço antigo. São comuns as grandes dobras que dão origem a montes anticlinais e vales sinclinais, 

fossos tectónicos (grabens e demi-grabens) ou blocos levantados (horsts) normalmente marginados 

por escarpas de falha. A paisagem nas orlas é igualmente impar devido à morfologia cársica percetível 

até ao menos atento, destacando-se a presença dos campos de lapiás, polje, dolinas, uvalas e grutas 

cársicas, entre outras formas cársicas. Além do mais há uma quase total ausência de água à superfície 

durante a maior parte do ano, fruto da permeabilidade de parte dos materiais dominantes acentuada 

pelo clima, no caso da bacia algarvia, e de uma rede de drenagem por vezes endorreica. Dá também 

singularidade à orla mesocenozóica algarvia, o litoral, caraterizado por grandes extensões de praia, 

arribas e dunas. 

 

                                                
1 Os movimentos (compressivos) de aproximação da placa africana, que ainda hoje persistem, seguidos de afastamentos, geraram 
instabilidade e provocaram a subsidência de uma vasta área do sul do território, onde se viera a desenvolver a bacia Terciária do Tejo e 
do Sado, cuja evolução tem vindo a ser continuada ao longo dos últimos 65 MA. A evolução desta unidade morfoestrutural não será aqui 
analisada, uma vez que não integra o concelho de Silves. 
2 Aponta-se a possibilidade desta regressão marinha na orla meridional poder estar relacionada com a atividade subvulcânica que aí se 
verificou, consequentemente com o fecho da depressão periférica e com a abertura de uma nova bacia. 
3 Também designada por depressão marginal (FEIO, 1952). 
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O concelho de Silves, como se pode ver na figura III.2.3, integra duas das três grandes unidades 

morfoestruturais do país, e cuja transição se faz, grosso modo, pelo eixo Silves-S.B.Messines, 

encontrando-se a Norte o maciço antigo, e a Sul, a orla mesocenozóica meridional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.3. O CONCELHO DE SILVES. MORFOLOGIA E MORFOMETRIA 

 

 

III.2.3.1. ENQUADRAMENTO MORFOLÓGICO 

 

O território continental encerra grandes assimetrias ao nível do modelado particularmente no que 

respeita à distribuição altimétrica. Com efeito, aproximadamente 95% das áreas com altitude superior a 

400 m encontram-se a norte do Rio Tejo, onde o modelado é mais movimentado e as áreas com 

Figura III.2.3 

Unidades morfoestruturais no concelho de Silves 
 

 
 
Fonte: Carta Geológica do Algarve, 1: 100 000 (SGP, 1992, adaptada); Limites Administrativos (DGT/CAOP 2019) 
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altitude superior a 700 m ganham expressão, atingindo o máximo na serra da Estrela, com 1993 m. A 

sul do Tejo localizam-se 61,5% das áreas com altitude inferior a 200 m (MEDEIROS, 2000), sendo que 

os únicos relevos de destaque se localizam no interior alentejano e no Algarve, respetivamente, a Serra 

de São Mamede (1205 m), e a serra de Monchique, com 902 m (MEDEIROS, 2000).  

 

Não obstante as diferenças na distribuição dos relevos pelo território continental, MEDEIROS (2000) 

aponta a “feição planáltica” como uma caraterística geral do modelado, evidente em toda a extensão do 

território continental. No algarve essa feição mantém-se, destacando-se das áreas aplanadas as serras 

de Monchique e do Caldeirão, ambas ligadas por uma superfície aplanada com um modelado 

movimentado, cortado pelos cursos de água. A sul desta plataforma o modelado é escalonado e mais 

suave, e cujas caraterísticas OLIVEIRA (1984) atribui à sua posição entre as serras e o mar. No 

concelho de Silves essas diferenças são notórias, encontrando-se bem marcadas no modelado. 

 

 

III.2.3.2. MORFOLOGIA E MORFOMETRIA 

 

O concelho desenvolve-se em latitude, entre o oceano a Sul e o Alentejo a Norte, sendo que 

longitudinalmente se localiza grosso modo entre os relevos mais importantes do Algarve, a Serra de 

Monchique a W, e a Serra do Caldeirão a E. A sua posição confere-lhe assim caraterísticas particulares 

que se definem pela grande diversidade física1. 

 

Atentando à figura III.2.4 é possível constatar que o concelho se subdivide em cinco (5) grandes 

unidades morfológicas: 

 

1. três (3) unidades morfológicas a norte do eixo Silves-S.B. Messines, que enquadram a tradicional 

unidade de paisagem popularmente designada por “Serra”, designadamente:  

 

a. a depressão de S. Marcos que, como a designação sugere, constitui uma área deprimida 

centrada grosso modo no centro do setor norte (N) do concelho, orientada no sentido NW-SE 

(vd. fig. III.2.4). Corresponde a um vale aberto, longitudinalmente dissimétrico (vertentes a W 

                                                
1 A diversidade física encontra paralelismo na forma e ocupação do território, nos modos e costumes, em termos demográficos e 
socioeconómicos, etc. (vd. Caps. IV e V). 
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mais declivosas que a E), de fundo em geral plano e marcado sensivelmente a meio por uma 

portela (área de Monte da Serra) onde atinge a maior altitude (171 m) (vd. fig. III.2.5) o que faz 

com que a amplitude altimétrica máxima seja na ordem dos 70 m. Apresenta, contudo, declives 

geralmente fracos em toda a sua extensão (vd. fig. III.2.6), embora atendendo à dissimetria do 

vale, as vertentes expostas ao quadrante NE apresentem declives mais acentuados ao 

contrário das vertentes expostas SW, muito dissecadas (vd. fig. III.2.7). 

 

b. duas (2) unidades constituídas pelos blocos de relevos positivos, um a W e outro a E da 

depressão de S. Marcos (vd. fig. III.2.4). Em ambos os casos o relevo é muito movimentado, 

sendo que o relevo do setor oriental faz o prolongamento da Serra do Caldeirão e apresenta 

alinhamentos de relevos, com orientação paralela à depressão de S. Marcos (NW-SE). É aqui 

que se atingem as maiores altitudes no concelho de Silves (e.g., VG GRALHA no Cerro do 

Asno, com 425m, ou QUINTA, 407m) (vd. fig. III.2.5).  

 

Já o setor ocidental, que faz o prolongamento visual da Serra de Monchique, é mais baixo do 

ponto de vista hipsométrico que o setor oriental (vd. fig. III.2.5). As altitudes situam-se entre os 

300-353m, compreendendo igualmente relevos de orientação paralela à depressão de S. 

Marcos (NW-SE) (e.g., alinhamento dos VG SELA, COVA DO LOBO e BENAFÁTIMA) (vd. fig. 

III.2.5). Constata-se também, em detalhe, que a morfologia é mais dissecada que a Oriente. 

 

Ainda em termos morfológicos, têm em comum o modelado em topos longos e arredondados, 

que fazem lembrar “montículos de toupeira” (FEIO, 1952), e frequentemente vales encaixados 

em “V”, com orientação geral NW-SE, e por vezes com orientação perpendicular (NE-SW), com 

vertentes retilíneas ou convexo-retilíneas com exposição NE e SW a dominar (vd. fig. III.2.7), 

com comando que pode ser superior a 200m (e.g., em SELA ou MALHÃO), sendo frequentes 

os comandos superiores a 100m (vd. fig. III.2.5). 

 

2. uma (1) unidade, grosso modo, centrada no concelho (vd. fig. III.2.4), com orientação geral WSW-

ENE, infletindo para Este próximo de S. B. Messines, até ao limite do concelho, em Messines de Baixo, 

com uma extensão na ordem dos 26 km: é a depressão periférica, que divide o concelho mais ou 

menos simetricamente em duas partes no sentido N-S. Como se infere pela designação, é um vale 

amplo de fundo em geral plano, com uma largura máxima na ordem dos 2km atingidos em Silves e S.B. 
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Messines, com declive fraco ao longo da sua extensão mas que se acentua no sentido dos interflúvios 

que encimam as vertentes expostas a S ou a N (vd. fig. III.2.7), e onde se localizam duas sedes de 

freguesia, Silves e S. B. Messines. É nesta depressão que está instalado o vale do Rio Arade, na área 

de Silves e uma parte do setor montante da Ribeira de Alcantarilha na área de S.B. Messines; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. o setor sul do concelho (a S da depressão periférica), com extensão até ao mar, corresponde às 

“tradicionais” unidades de paisagem “barrocal” e “litoral”. Aqui o relevo é substancialmente menos 

movimentado do que no setor norte, com extensas áreas aplanadas em posição de interflúvio ou em 

depressão, por vezes aproveitadas pela rede hidrográfica. As altitudes normalmente são abaixo dos 

100m e culminam no nível de base. A exceção é marcada pelo monte do Pico Alto (276 m) ou a Rocha 

de Messines (348 m) onde o relevo, além da altitude, apresenta fortes declives (vd. fig. III.2.5). 

 

A morfologia está estritamente relacionada com as caraterísticas geológicas e litológicas existentes, em 

análise no capítulo seguinte. 

 

Figura III.2.4 

Unidades morfológicas do concelho de Silves 
 

 

Fonte: Limites Administrativos (DGT/CAOP 2019) 
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III.2.4. GEOLOGIA E LITOLOGIA 

 

 

Condicionado pelas caraterísticas morfoestruturais, o concelho de Silves apresenta duas grandes 

áreas distintas relativamente à idade e tipo de materiais que as constituem: a área a N do eixo Silves-

S.B.Messines, onde se desenvolve o maciço antigo, ou “Serra”, na designação popular desta unidade 

de paisagem; e a área a S deste eixo, correspondente à orla mesocenozóica meridional, que integra 

as unidades de paisagem “barrocal” e “litoral”, nas designações populares. 

 

O MACIÇO ANTIGO 

A norte do eixo Silves-S.B.Messines (vd. figura III.2.3), desenvolve-se o maciço antigo que 

compreende cerca de 63% da área total do concelho, com um substrato de idade Paleozóica, mais 

concretamente do Carbónico (± 300 MA), com materiais essencialmente de natureza metamórfica que 

correspondem em termos litológicos a xistos e grauvaques e rochas afins1 (figs. III.2.2, III.2.8 e III.2.9). 

 

No maciço antigo podem-se destacar duas formações distintas2: a formação do Mira, datada do 

Namuriano, e a formação da Brejeira (Vestefaliano) (vd. fig. III.2.2), ambas constituintes do grupo do 

Flysch do Baixo Alentejo (OLIVEIRA, 1984). A primeira desenvolve-se no setor oriental do concelho (a 

Este da depressão de S. Marcos) e é constituída por turbiditos finamente estratificados com baixa 

relação areia/argila (OLIVEIRA, 1984); a segunda ocorre no setor ocidental, sendo que no contato de 

ambas (grosso modo ao longo da depressão de São Marcos) a relação areia/argila é elevada 

(formação mais grosseira), passando a preponderar a argila em direção a SW (OLIVEIRA, 1984).  

 

A ORLA MESOCENOZÓICA MERIDIONAL 

Sobre os terrenos do maciço antigo assentam os materiais da orla mesocenozóica (vd. fig. III.2.3) 

mais concretamente da depressão periférica em marcada discordância angular (FEIO, 1952; 

OLIVEIRA, 1984; COSTA et al., 1985; MANUPPELLA, 1992) ou contatando por falha (TEIXEIRA e 

GONÇALVES, 1980), nomeadamente, a “formação grés de Silves”, segundo a “designação clássica 

                                                
1 Apesar das caraterísticas atuais têm origem em materiais sedimentares, especialmente, argilas, areias e turbiditos. 
2 Optou-se por simplificar a representação não obstante as duas formações, destacando-se apenas os xistos e grauvaques, por 
pertencerem à mesma formação de base (vd. fig. III.2.8). 
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que ainda é conservada” da autoria de Choffat (OLIVEIRA, 1984). Esta formação, datada do 

Mesozóico, integra três subunidades, presentes em Silves ou na área de S.B. Messines: 

 

1. a mais antiga, a unidade do Triásico (TM) (vd. figs. III.2.2 e III.2.8), contata na base com o maciço 

antigo, distinguindo-se um nível argiloso1 e uma série arenitico-conglomerática, de cor vermelha tijolo, e 

pelitos com intercalações finas de siltitos e dolomitos (TEIXEIRA e GONÇALVES, 1980). A estes 

sucedem-lhes uma série de arenitos, datados do Triásico superior (Keuper) (vd. fig. III.2.2) 

aparentemente sem estrutura, bastante espessos, começando a revelar estratificação oblíqua para o 

topo. No conjunto, esta unidade corresponde litologicamente aos “arenitos de Silves” (TS) (vd. figs. 

III.2.8 e III.2.9), um complexo continental detrítico, do tipo “red beds” sedimentado em regime 

semiárido, com caraterísticas de regime torrencial e de cor vermelha intensa (CARVALHO, 1988; 

MANUPPELLA, 1992). Os “arenitos de Silves” têm espessura variável, podendo atingir a Este de Silves 

o máximo de 150 m (OLIVEIRA, 1984). FEIO (1952) corrobora esta posição, referindo que apenas 

entre Silves e S.B.Messines os arenitos apresentam grande desenvolvimento (vd. fig. III.2.9).  

 

2. a esta subunidade de fácies continental, sucede-lhe uma subunidade de fácies lagunar 

correspondente à unidade geológica J1s (base do Liásico) (vd. figs. III.2.2 e III.2.8), referente ao 

complexo “margo-carbonatado” ou “margo-calcário de Silves”, segundo, respetivamente, OLIVEIRA 

(1984) e MANUPELLA (1992), do tipo evaporítico representada litologicamente por pelitos vermelhos e 

esverdeados, siltitos, evaporitos e calcários dolomíticos (vd. fig. III.2.8). Os pelitos desta unidade estão 

relativamente bem marcados, e.g., na depressão a N do monte onde está instalada a cidade de Silves 

(“monte de Silves”) e contornam-na pelo setor nascente (vd. fig. III.2.9); os calcários dolomíticos, 

depositados em meio litoral de baixa profundidade (OLIVEIRA, 1984), e que por isso atingem uma 

espessura máxima na ordem dos 15m, constituem grande parte da ossatura do “monte de Silves” e são 

facilmente observáveis em afloramentos na base das muralhas do castelo de Silves2 (figs. III.2.10, 2.11 

e 2.12). Ocorrem também com boa expressão a E (área da Horta da Ribeira) e W do “monte de Silves” 

(Cerro Valente), ou junto da povoação da Amorosa (Cerro do Monterroso) (vd. fig. III.2.13). 

 

 

 

                                                
1 Nível das Argilas de São Bartolomeu de Messines (TM). 
2 Estes materiais foram observados nas escavações das campanhas arqueológicas efetuadas no âmbito dos trabalhos do Silves Polis em 
diversos pontos da cidade (centro histórico), verificados num silo de cereais (período muçulmano, séc. IX ao XII) no setor N do Castelo e 
nas obras de requalificação do “centro histórico” que decorreram durante o ano de 2011. 



SILVES

SÃO MARCOS DA SERRA

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

Nora

Brejo

Boião

Dobra

Guiné

Foral

Várzea

Escola

Relvas

Gracião

Pateiro

Charrua

Sapeira

Talurdo

Falacho
Enxerim

Amorosa

Talhinha

Quebrada

Galhardo

Feiteira

Carroçal

Tinhosas

Odelouca

Barrocal

Barradas

Azilheira

Merteleca

Assumadas

Esteveira

Zorreiras

Vila FriaPoço Deão

Benaciate

Santa Ana

Pico Alto

Zimbreira

Perna Seca

Vale Bravo

Amendoeira

Pedra Alva

Parreirinha
Foz do Grou

Corte Peral

Cabeça Gorda

Corte Galega

Poço Barreto

Ribeira Alta

Vale da Ponte

Zebro de Cima

Caixa de Água

Cerro do AsnoQuebra Bilhas

Vale Fuzeiros

Penedo Grande

Cerro de Águia

Zebro de Baixo

Foz do Ribeiro

Vale de Touriz

Monte da Corxa

Monte da Serra

Monte do Sulão

Cerro do Guinéu

Corga do Inferno

Ribeiro de Baixo

Corte Amarelinho

Vale Marmeleiros

Ribeiro Meirinho

Cerro da Portela

Cerro da Barreira

Porto da Figueira

Estação de Silves

Moinhos do Talurdo

Fonte de Louseiros

Herdade Corte Peral

Cerro dos BesteirosCerro da Pedra Alta

Benafátima da Serra

Bairro do Furadouro

Vale Fontes de Baixo
Cerro da Rocha Brava

Barradas de Messines

Monte do Vale de Loulé

LAGOA

LOULÉ

OURIQUE

ODEMIRA

PORTIMÃO

ALBUFEIRA

MONCHIQUE

ALMODÔVAR

Plano Diretor Municipal de SILVES

Fontes:
Rede viária (CMS, 2017)
Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018)
Planimetria 1: 10 000 (CMS/DGT, 2018)
Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019)
Carta Geológica do Algarve 1: 100 000 (SGP, 1992, adaptada)

´

GEOLOGIA

0 2 500 5 000
Metros

Fig. III.2.8 Pág. 89

DOGU - Ordenamento, 2020

Projeção Transversa de Mercator; 
Elipsóide  GRS 80; PT-TM06 / ETRS89

GEOLOGIA
Quaternário Superior
Quaternário Inferior
Terciário Neogénico
Terciário Inferior
Cretácico Inferior

Jurássico Superior
Jurássico Médio
Jurássico Inf - Méd
Jurássico Inferior
Triásico Sup. - Jurássico Inf.

Triásico Superior
Triásico Inf - Méd
Carbónico Superior
Carbónico Inferior
Devónico Superior

FALHAS
Falha
Falha provável
Cavalgamento
Cavalgamento prov.
Carreamento

Rede Viária

Edificado
Limites Administrativos

Concelho
Freguesia

Toponímia
CONCELHO

FREGUESIA

Outros topónimos



SILVES

SÃO MARCOS DA SERRA

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

Nora

Brejo

Boião

Dobra

Guiné

Foral

Várzea

Escola

Relvas

Gracião

Pateiro

Charrua

Sapeira

Talurdo

Falacho
Enxerim

Amorosa

Talhinha

Quebrada

Galhardo

Feiteira

Carroçal

Tinhosas

Odelouca

Barrocal

Barradas

Azilheira

Merteleca

Assumadas

Esteveira

Zorreiras

Vila FriaPoço Deão

Benaciate

Santa Ana

Pico Alto

Zimbreira

Perna Seca

Vale Bravo

Amendoeira

Pedra Alva

Parreirinha
Foz do Grou

Corte Peral

Cabeça Gorda

Corte Galega

Poço Barreto

Ribeira Alta

Vale da Ponte

Zebro de Cima

Caixa de Água

Cerro do AsnoQuebra Bilhas

Vale Fuzeiros

Penedo Grande

Cerro de Águia

Zebro de Baixo

Foz do Ribeiro

Vale de Touriz

Monte da Corxa

Monte da Serra

Monte do Sulão

Cerro do Guinéu

Corga do Inferno

Ribeiro de Baixo

Corte Amarelinho

Vale Marmeleiros

Ribeiro Meirinho

Cerro da Portela

Cerro da Barreira

Porto da Figueira

Estação de Silves

Moinhos do Talurdo

Fonte de Louseiros

Herdade Corte Peral

Cerro dos BesteirosCerro da Pedra Alta

Benafátima da Serra

Bairro do Furadouro

Vale Fontes de Baixo
Cerro da Rocha Brava

Barradas de Messines

Monte do Vale de Loulé

LAGOA

LOULÉ

OURIQUE

ODEMIRA

PORTIMÃO

ALBUFEIRA

MONCHIQUE

ALMODÔVAR

Plano Diretor Municipal de SILVES

Fontes:
Rede viária (CMS, 2017)
Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018)
Planimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018)
Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019)
Carta Geológica do Algarve 1: 100 000 (SGP, 1992, adaptada)

´

LITOLOGIA

0 2 500 5 000
Metros

Fig. III.2.9 Pág. 90

DOGU - Ordenamento, 2020

Projeção Transversa de Mercator; 
Elipsóide  GRS 80; PT-TM06 / ETRS89

LITOLOGIA
Aluviões
Areias
Depósitos argilo-ferruginosos
Depósitos argilo-arenosos com cascalheiras
Calcários areníticos
Calcários argilosos
Calcários bioconstruídos

Conglomerados calcários e outros
Calcários dolomíticos
Doleritos, basaltoides e afins
Pelitos, calcários e evaporitos
Arenitos de Silves
Argilas de S.B.M.
Xistos e grauvaques

Rede Viária
Edificado

Limites Administrativos
Concelho
Freguesia

Toponímia
CONCELHO
FREGUESIA

Outros topónimos



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.10 

Litologia (destaque da cidade de Silves e envolvente) 
 

 
Fonte: Carta Geológica do Algarve, 1: 100 000 (SGP, 1992, adaptada); Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015) 

Figura III.2.11 

Calcários na Rua Nova da Boavista  
(Limite oeste do afloramento do “monte de Silves”) 

 
CMS/DPTIG, 2010 
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3. a formação do “Grés de Silves” termina com um “Complexo vulcano-sedimentar” (J1v) básico, 

composto por materiais vulcânicos e/ou subvulcânicos encaixantes que correspondem a filões1 

basálticos e doleritos. Estes geram pontualmente pequenos maciços subvulcânicos (OLIVEIRA, 1984; 

COSTA et. al., 1985), como é o caso do “monte de Silves” (vd. fig. III.2.12) fortemente condicionado por 

uma intrusão dolerítica, ou o monte a sul de S.B.Messines, ao longo da EN 124 até ao Cerro Gordo. A 

sua cobertura é constituída essencialmente por argilas, pelitos e calcários, estes últimos bem visíveis 

no monte de Silves (vd. figs. III.2.10, III.2.11 e III.2.12). 

                                                
1 A dimensão de alguns destes filões, o caso do alinhamento de relevos junto da EN124, imediatamente a Sul de S.B.Messines, levanta a 
questão relativamente à sua génese de filões dique ou filões camada. Contudo, atendendo ao que é possível aferir da análise estrutural e 
à forma como os filões se encontram dispostos, assume-se que se trata de filões-camada. É provável que a idade destes filões 
corresponda ao final da Era mesozóica, início do Cenozóico – aproximadamente 60 milhões de anos – relacionando-os com a instalação 
intrusão do domo subvulcânico de Monchique (OLIVEIRA, 1984), apesar de datados do Hetangiano. 

Figura III.2.12 

Coluna Litológica 
(em silo árabe no topo monte de Silves) 

 

 
 
Fonte: Altimetria 1:2 000 (CMS, 2002) 
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O complexo “Grés de Silves” desenvolve-se ao longo da depressão periférica com orientação SW-NE, 

sendo que as intrusões subvulcânicas (vd. fig. III.2.9) fecham a sequência, e a Sul desenvolvem-se em 

pleno as formações datadas do Jurássico. 

 

A primeira formação datada do Liásico (vd. fig. III.2.2) é constituída por calcários dolomíticos, um 

substrato de fácies marinha, depositado numa “plataforma interna confinada, com marcada 

subsidência” (MANUPPELLA, 1992), pouco fossilífero, finamente cristalino ou sacaroide (OLIVEIRA, 

1984). Os dolomitos e calcários dolomíticos ocupam grosso modo a metade norte da orla 

mesocenozóica. Seguem-se-lhes os conglomerados calcários (vd. fig. III.2.9), datados do Aaleniano 

(vd. fig. III.2.2) e depositados numa fase de regressão marinha e com dispersão espacial baixa, 

podendo ser observados a Sul de S.B.Messines e na proximidade do eixo Poço Barreto-Estação de 

Alcantarilha-Algoz (vd. fig. III.2.9). 

 

Relacionados com a regressão que teve início no Aaleniano depositaram-se, num ambiente de 

plataforma interna, os calcários bioconstruídos do Bajociano – Jurássico médio. Seguiu-se uma intensa 

erosão e deposição da formação dos calcários e margas do Telheiro no final do Jurássico médio, 

visíveis apenas junto a Tunes, integrados na categoria “calcários argilosos” para representação 

temática (vd. fig. III.2.9) e que integram também os calcários argilosos do Jurássico superior 

(Kimeridgiano) e os margo-calcários do Cretácico (Berriasiano e Valangiano) (vd. fig. III.2.2).  

 

No sentido sul começam a ser evidentes os substratos do início do Terciário, sendo que os mais 

antigos datam do Eocénico (vd. fig. III.2.2), mas com muito baixa expressão no concelho (Algarve). 

Consistem em conglomerados e argilas, representados no mapa litológico como “conglomerados 

calcários e outros”, e podem ser encontrados a sul de Algoz, no limite do concelho (vd. fig. III.2.9).  

 

Mais recente e com expressão em todo o setor sul do concelho, ocorrendo também a norte do eixo 

Poço Barreto-Estação de Alcantarilha-Algoz, desenvolve-se a “formação de Lagos-Portimão”, da base 

do Miocénico (Burdigaliano), classificada na litologia como calcários areníticos (vd. fig. III.2.9). Esta 

formação tem origem na deposição de materiais numa plataforma litoral com tendência para a 

sedimentação carbonatada com influência terrígena, em discordância angular sobre os substratos do 

Carbónico, Jurássico e Cretácico (MANUPPELLA, 1992), constituída essencialmente por 

biocalcarenitos fossilíferos e arenitos calcários no topo (OLIVEIRA, 1984). No concelho podemos 
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observar a dispersão dos calcários areníticos apenas no setor sul da orla, sobre substratos datados do 

Jurássico e Cretácico (vd. fig. III.2.8). 

 

No Miocénico superior (Turtoniano) depositaram-se conglomerados e siltes glauconíticos em ambientes 

marinhos e sempre na proximidade de flexuras (MANUPPELLA, 1992) integrados na carta litológica na 

classe de “depósitos argilo-arenosos com cascalheiras” e correspondem aos depósitos localizados a 

Sul de S.B.Messines e a Oeste de Tunes (vd. fig. III.2.9). 

 

Integrados na mesma classe estão os depósitos do Quaternário inferior (Plistocénico), que 

correspondem às areias de Faro-Quarteira (MANUPPELLA, 1992), uma formação de génese detrítica 

continental (uma vez que o mar se tinha retirado do território do Algarve desde o Pliocénico), 

constituída por “areias feldspáticas, muito rubeficadas (…) sobre seixos de quartzo, quartzito e 

grauvaque” (MANUPPELLA, 1992). Estes materiais encontram-se no concelho sobretudo a Sul de S.B. 

Messines associados a áreas deprimidas, a Sul do eixo Poço Barreto-Estação de Alcantarilha-Algoz, e 

sobre os calcários areníticos a Sul de Alcantarilha (vd. fig. III.2.9). 

 

Já no Quaternário superior (Holocénico) formaram-se acumulações eólicas de areia, algumas 

cimentadas (como é possível observar na praia Grande), outras formando um extenso cordão dunar 

entre a foz da ribeira de Alcantarilha e a foz da ribeira de Espiche. O ambiente continental e a 

instalação dos cursos de água durante o Quaternário levaram ainda à deposição de aluviões ao longo 

dos leitos e de cascalheiras e terraços fluviais suspensos1 nas suas margens, testemunhos do entalhe 

por força de processos eustáticos e movimentos isostáticos, como é possível constatar ao longo da EN 

124, na margem esquerda da Ribeira de Odelouca, (vd. figs. III.2.9, III.2.14 e III.2.15), a norte do 

Enxerim (margem direita da Ribeira), ao longo da EN 124, etc. 

 

Com caraterísticas relativamente distintas daqueles, os depósitos ocorrem também de forma extensiva 

nas áreas mais deprimidas (vd. fig. III.2.5), a Norte do eixo Poço Barreto-Estação de Alcantarilha-Algoz, 

embora neste caso apresentem fácies flúvio-marinha (vd. figs. III.2.16 e III.2.17). 

 

 

                                                
1 Depósitos argilo-ferruginosos, com materiais grosseiros rolados, por vezes heterométricos e com vários níveis de deposição, muito 
compactos e resistentes (quase conglomerado). 
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III.2.5. CARATERÍSTICAS, GÉNESE E EVOLUÇÃO DO RELEVO 

 

 

Apesar da modesta dimensão no contexto nacional ou mesmo regional, a área que ocupa o concelho 

de Silves é relativamente heterogénea do ponto de vista geomorfológico. Desde logo devido à posição 

geográfica e contexto regional morfoestrutural onde se insere. Aqui a ação individual ou conjugada de 

diversos fatores determina as caraterísticas, génese e evolução do modelado, nomeadamente: 

 

a. fatores estruturais, relacionados com o papel da tectónica (agente de geodinâmica interna); 

Figura III.2.15 

Terraço fluvial  
(margem direita do Arade) 

 
 

 
 

Figura III.2.16 

Depósito flúvio-marinho (Poço-Barreto) 

 
 

 

Figura III.2.17 

Depósito flúvio-marinho (Fonte-Louzeiros) 

 
 

 

Figura III.2.14 

Terraço fluvial  
(margem esquerda Rib.ª Odelouca) 
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b. estrutura do relevo; 

c. litologia. 

 

Cumulativamente com aqueles fatores deve-se ainda mencionar a ação importante: 

 

a. do Homem (antrópica); 

b. de processos erosivos e de sedimentação (agentes de meteorização externa). 

 

 

III.2.5.1. CARATERÍSTICAS GEOMORFOLÓGICAS, GÉNESE E EVOLUÇÃO DO 

RELEVO DO CONCELHO. UMA ABORDAGEM INTEGRADA 

 

 

O concelho de Silves desenvolvido em latitude (N-S) é estruturalmente constituído pelo maciço antigo, 

e orla mesocenozóica meridional que ocupam, respetivamente 63% e 37% da área do concelho. A 

forma como se dispõem e caraterísticas específicas prendem-se com as vicissitudes geomorfológicas 

a que o território continental, e em particular os relevos do Baixo Alentejo e Algarve, estiveram 

geologicamente sujeitos. Essas são inclusive responsáveis pela diferenciação, ainda que por vezes 

ténue, de unidades geomorfológicas dentro de cada uma das unidades morfoestruturais, 

esquematicamente representadas na fig. III.2.18. Estas unidades, nomeadas tendo apenas em vista a 

facilidade de exposição, refletem a ação conjugada dos principais fatores de modelação e evolução do 

relevo, especialmente de natureza interna (tectónica), da estrutura e litologia, além da ação dos 

fatores de natureza externa (como o clima ou a vegetação) e do homem. 

 

1. SOBRE AS UNIDADES DO MACIÇO ANTIGO 

 

Devido à posição e contexto regional morfoestrutural onde se insere, o concelho de Silves deve muito 

da sua génese e evolução geomorfológica à atividade tectónica. Esta constitui, efetivamente, o 

principal fator responsável dos traços gerais da ossatura do relevo do Algarve e do concelho de Silves 

em particular e isso é notório no setor norte do concelho (norte do eixo Silves/S.B.Messines), ou seja, a 

área ocupada pelo maciço antigo. Este é particularmente movimentado e estruturalmente complexo, 

resultante dos fortes e sucessivos processos de enrugamento e fraturação a que o território esteve 
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sujeito desde o final do Paleozóico. Encontra-se assim fortemente enrugado e fraturado, constituindo 

em termos gerais um grande bloco de materiais metamorfizados datados do Paleozóico, levantado 

por controlo estrutural, destacando-se do ponto de vista hipsométrico, até para o mais desatento, 

relativamente às áreas envolventes, a norte (Alentejo) e a sul (orla mesocenozóica). 

 

A tectónica é aliás a responsável pela individualização nesta unidade morfoestrutural, das três (3) 

subunidades que a constituem (vd. fig. III.2.18), considerando as especificidades geomorfológicas 

que cada uma encerra, marcando ainda o seu modelado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.18 

Unidades geomorfológicas do concelho 
 

 
Fonte: Carta Geológica do Algarve, 1: 100 000 (SGP, 1992, adaptada); Limites Administrativos (DGT/CAOP, 2019) 
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A UNIDADE GEOMORFOLÓGICA OCIDENTAL  

 

A unidade geomorfológica “ocidental”, adjacente à Serra de Monchique, a par com todo o modelado 

do maciço antigo, apresenta uma intensa fraturação vincada no relevo através de vales de fundo em 

“V”, com vertentes retilíneas e/ou complexas, de comandos elevados, muitas vezes condicionados por 

controlo estrutural (vd. fig. III.2.8) constituindo assim vales de fratura (vd. fig. III.2.19). Os mais 

importantes, devido ao reflexo na morfologia, têm orientação hercínica (FEIO, 1952) (NW-SE a NNW-

SSE), embora possam ocorrer outros com orientação alpina (NE-SW) ou atlântica (N-S) (FEIO, 1952; 

MANUPPELLA, 1992; MEDEIROS, 2000). De referir, a título de exemplo, o vale de fratura marcado 

pela “falha do Talurdo”1 que se estende no sentido NW-SE sensivelmente entre o Cerro da Rocha 

Brava e Vale Bravo (alinhamento Barranco do João Fernandes–Moinhos do Talurdo, Talurdo, Barranco 

Vale de Cobras) onde vigorosas escarpas de falha marcam presença, condicionando parte do traçado 

da ribeira de Odelouca (e.g., traçado norte após o meandro de Moinhos do Talurdo, do rio Arade (mais 

a sul) e de alguns dos seus afluentes, como sejam o vale a sul de Talurdo) e o Barranco de Vale de 

Cobras que faz o prolongamento daquele2, entalhando o relevo de forma vigorosa (vd. fig. III.2.19).  

 

Imediatamente a NE deste vale desenvolve-se, com a mesma orientação, o alinhamento de relevos 

marcado pela Serra da Carapinha-Cerro da Rocha Brava, e pelo “vale de Benafátima”3 adjacente, 

cuja vertente exposta a NE denuncia a “escarpa de falha da Benafátima”4 condicionada pela respetiva 

falha que esculpiu o vale de fratura aproveitado pelo Ribeiro da Benafátima. É, contudo, muito 

dissimétrico já que os relevos da margem esquerda do Ribeiro, além de muito dissecados pela erosão, 

encontram-se cerca de 100m mais baixos que o interflúvio da Serra da Carapinha. Esta constitui pois 

um bloco levantado e eventualmente basculado para SW, considerando a dissimetria do vale e o 

próprio perfil e declive da vertente exposta a NE daquele monte. 

 

Os vales de fratura com orientação alpina (NE-SW) dividem a unidade geomorfológica ocidental do 

maciço antigo no concelho em 3 blocos já que a atravessam grosseiramente naquele sentido. 

 

                                                
1 A denominação foi atribuída tendo por base a proximidade deste acidente à aldeia do Talurdo. 
2 A dividi-los está uma portela a SW de Carroçal, a montante do Barranco de Vale de Cobras que adivinha uma evolução em captura). 
3 Designação atribuída pela proximidade com a localidade do mesmo nome. 
4 Designação que atribuímos por proximidade geográfica com a aldeia do mesmo nome e condicionar o traçado da ribeira de Benafátima, 
constituindo nada mais que um prolongamento da escarpa da Mesquita, paralela à escarpa de S. Marcos e da qual se pensava ser um 
prolongamento deslocado por ação da tectónica, como refere FEIO (1952). 
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Os mais importantes são os vales aproveitados pela Ribeira do Odelouca e Arade que cortam e 

transpõem, através de fenómenos epigénicos (FEIO, 1952), respetivamente, na área de Quebra 

Bilhas/Porto Figueira (Sul de S. Marcos da Serra) e em Charrua/Santa Ana, os degraus deixados pelo 

alinhamento de relevos de orientação hercínica desde Vale Touriz até S-B. Messines (Cerro dos 

Besteiros-Pedra Branca-Pedra Alva-Penedo Grande), que delimitam a W a depressão de S. Marcos 

(vd. fig. III.2.19), abordada adiante. Os traçados muito meandrizados daqueles cursos de água 

denunciam ainda um complexo conjunto de falhas ortogonais, levando a que os setores terminais já 

apresentem uma orientação Atlântica, e.g., o Barranco da Caixa de Água, do Caniné e Rib.ª do 

Enxerim, adjacentes à cidade de Silves (vd. fig. III.2.19). 

 

Mas, a presença da tectónica sobre esta unidade é também muito evidente no contato com a Serra de 

Monchique, nomeadamente na área de Odelouca e Dobra onde se verifica uma profusão de materiais 

encaixantes (filões subvulcânicos de doleritos e afins) que cortam os xistos datados do Paleozóico, 

bem visíveis ao longo do CM 1077 (vd. fig. III.2.20), abordado adiante, certamente relacionados com a 

instalação do maciço plutónico de Monchique. A proximidade deste maciço, a dinâmica do relevo e a 

conturbação da estrutura faz perceber, aliás, a proximidade da auréola de metamorfismo, sem que esta 

tenha sido efetivamente observada por nós. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.20 

Filão dolerítico 

 
        Fonte: CMS/DPTIG, 2010 
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Além da tectónica, que marca o cunho fundamental do relevo, a erosão (física e química), a 

acumulação e a ação do homem (vd. Cap. III.2.7.) são de extrema importância na dinâmica do relevo. 

 

A erosão, sobretudo a erosão hídrica, talvez tenha uma maior influência na evolução do relevo 

atendendo à dissecação que apresenta no setor oriental. A erosão terá eventualmente neste setor 

maior importância relativa devido à influência direta da Serra de Monchique sobre os quantitativos de 

precipitação (Cap. III.1.). Estes, associados à intensa fraturação e à natureza do substrato, além da 

ação do homem sobre o solo, potenciam a ação da erosão hídrica condicionadora da morfologia atual, 

como sustenta FEIO (1952). Foi de resto a erosão que fez destacar o maciço de Monchique do nível de 

topos de xistos que se mantém a altitudes de aproximadamente 400 m (OLIVEIRA, 1984).  

 

A instalação dos cursos de água, aproveitando fragilidades estruturais (falhas) tem conduzido a um 

rebaixamento do nível de referência do Arade e ribeira de Odelouca, o que se pode verificar nos 

setores terminais destes. O seu estado de evolução leva a que a restante rede hidrográfica tente atingir 

o seu nível de referência (0 m), o que já acontece na Ribeira do Falacho, a W de Silves (vd. fig. III.2.5).  

 

O homem tem tido o seu papel na dinâmica do relevo, através da ação direta ou indireta sobre o solo. 

Atendendo à sua transversalidade sobre o território, abordar-se-á a sua ação no final do capítulo.   

 

A UNIDADE GEOMORFOLÓGICA “CENTRAL” (DEPRESSÃO DE S.MARCOS)  

 

A depressão de São Marcos com origem na falha de Vila Nova de Milfontes-Albufeira (fig. III.2.8), 

associada a um balançamento do Caldeirão (FEIO, 1952; OLIVEIRA, 1984), corresponde a uma área 

deprimida centrada em latitude, com orientação hercínica (NW-SE), no setor norte do concelho, 

adjacente ao alinhamento de relevos de Vale Touriz até S-B. Messines (Cerro dos Besteiros-Pedra 

Branca-Pedra Alva-Penedo Grande), integrados na unidade ocidental. Assume-se pois, de um modo 

geral, como um vale de fundo plano aberto, com declives fracos, e dissimétrico atendendo à diferença 

do comando imposto pelos relevos a W que o balizam e correspondentes a uma escarpa de falha, em 

relação aos relevos a E. Uma vez que a vertente já apresenta recuo em relação ao plano original, 

sobretudo no setor setentrional, esta constitui, em rigor, uma escarpa de falha atenuada. 
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O interior da depressão é marcado por uma portela, sensivelmente no eixo “Vale Marmeleiros-Monte da 

Serra” (vd. fig. III.2.21), que separa as bacias hidrográficas do Arade e Odelouca representando um 

vestígio da superfície balançada que resiste à intensa erosão que arrasa esta unidade geomorfológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendendo às caraterísticas atuais da depressão de São Marcos, pode-se assim concluir que os 

fenómenos responsáveis pela sua génese e evolução são a tectónica, a litologia e a meteorização, 

uma vez que os xistos, apesar de impermeáveis, são um alvo fácil da erosão linear (FEIO, 1952). 

 

A UNIDADE GEOMORFOLÓGICA “ORIENTAL”  

 

O setor Oriental, que se prolonga pelo concelho de Loulé, consiste na parte mais elevada do 

balançamento do Caldeirão. Tal como ocorre no setor ocidental, apresenta um elevado cunho da ação 

da tectónica, marcado por um conjunto complexo de fraturas e falhas de orientação hercínica a alpina.  

 

Figura III.2.21 

Portela na depressão de S. Marcos 
 

 
 

Fonte: Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018); Ortofotomapa 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015) 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 104 

As fraturas com orientação hercínica estão bem marcadas na morfologia, fundamentalmente no 

extremo NE do concelho próximo do limite com o concelho de Loulé, no eixo “Corte Galega-Corte 

Amarelinho”, com provável prolongamento pelo vale do Odelouca, sensivelmente até Monte do Vale de 

Loulé e entre Feiteira e Herdade do Peral, com provável prolongamento até Foz do Ribeiro (vd. fig. 

III.2.19). De destacar ainda uma falha (provável) com orientação hercínica, aproveitada pelo Barranco 

de Vale de Fontes, que se estende no alinhamento Esteveira, Corte Peral-Zorreira, Cerro da Barreira, 

até Foz do Ribeiro, visível no degrau existente entre o nível 200-250 m e 250-300 m, a NE do qual se 

registam as maiores altitudes (vd. figs. III.2.5 III.2.19). 

 

As falhas de orientação alpina (NE-SW) mais importantes conduzem os traçados da Ribeira de 

Odelouca (a norte) e do Rio Arade (a sul) (vd. fig. III.2.19), dividindo assim este setor em três blocos 

que fazem o prolongamento descontínuo dos blocos do setor ocidental. A tectónica teve assim, nesta 

unidade geomorfológica, um papel fundamental fazendo deslocar, levantar e abater blocos e criando 

uma intricada rede de fraturas e falhas de desligamento (prováveis) que se entrecruzam. A rede 

hidrográfica, com traçados muito meandrizados, aproveitou as áreas mais vulneráveis e pôs em 

evidência essas fraturas. 

 

No bloco setentrional os cursos de água têm dissecado em larga medida o substrato, com maiores 

evidências próximo da depressão de S. Marcos, mas também em direção à Ribeira de Odelouca. Os 

cursos de água têm aqui orientação NNE-SSW, cruzando no limite NE do concelho os cursos de água 

com orientação NW-SE, o que revela o elevado grau de fraturação deste bloco. 

 

A evolução do bloco central ficou a dever-se ao balançamento para SW e respetiva fraturação que 

sofreu e à instalação dos cursos de água ao longo dos vales de fratura. Hoje a rede hidrográfica deixa 

adivinhar os principais acidentes que cortam esta subunidade (à semelhança do que ocorre em todas 

as outras), facilitando a compreensão relativamente à forma como os processos foram tendo lugar. Não 

obstante a fraturação intensa é possível observar a superfície balançada para SW; a altitude aumenta 

em direção a NE, culminando numa área de relevos vigorosos a Norte de Foz do Ribeiro, onde se 

registam as altitudes mais elevadas (vd. fig. III.2.5). Os cursos de água das bacias hidrográficas de 

Odelouca e do Arade partilharam as mesmas fraturas para se encaixarem, o que leva a que o B.º de 

Vale Fontes quase contacte no setor montante, à cota de cerca de 260m a E do Cerro do Ginéu, onde 

ocorre uma pequena portela, com o B.º da Água Velha, um afluente do Rib.º da Perna Seca (vd. fig. 
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III.2.19). O modelado da serra é propício a gerar estes casos de captura iminente, dado o estado 

evolutivo em que se encontra. 

 

O bloco meridional desenvolve-se entre o rio Arade e os relevos da depressão periférica. Os vales 

parecem acompanhar a orientação hercínica e uma vez mais os relevos mais vigorosos e as altitudes 

mais elevadas localizam-se a E, na direção da subida da superfície do Caldeirão. 

 

 

2. SOBRE AS UNIDADES DA ORLA MESOCENOZÓICA 

 

A “DEPRESSÃO PERIFÉRICA” 

 

O “contacto” entre o maciço antigo e a orla mesocenozóica é marcado morfologicamente por uma 

depressão alongada, na sua maior extensão com sentido WSW-ENE, que corresponde ao vale do 

Arade onde está instalada a cidade de Silves, com “virgação” para Este na Amorosa-Barrada, 

correspondente ao “vale de S.B. Messines”, local onde está instalada a vila que inspira o nome. Este 

vale, com cerca de 26km no concelho, corresponde à depressão marginal ou periférica, segundo, 

respetivamente FEIO (1952) e GASPAR (1991), fortemente condicionada do ponto de vista 

estrutural (vale de fratura), traduzindo ainda um vestígio longínquo da abertura do mediterrâneo, e da 

respetiva bacia sedimentar mesocenozóica onde se integra, através do movimento dextrógiro do início 

do Jurássico. Este condicionamento é bem evidente ao longo de toda a depressão através: 

 

a. do alinhamento dos relevos monoclinais em costeira1 (N 180º, com inclinação na ordem dos 22º) 

constituídos por arenitos de Silves (Triásico superior) ao longo da depressão (vd. figs. III.2.19 e III2.22). 

Estes encontram-se separados do maciço antigo apenas por uma pequena depressão talhada nas 

argilas de S.B. Messines (a base dos arenitos), dos quais resultam importantes cornijas que podem 

atingir 8-10m de altura (FEIO, 1952; OLIVEIRA, 1984), com particular representatividade entre Silves e 

S. B. Messines, onde os arenitos se encontram mais desenvolvidos que em qualquer outro local no 

Algarve (FEIO, 1952; OLIVEIRA, 1984); 

 

 

                                                
1 Segundo VIERS (1983), estes relevos monoclinais, constituem cristas tomando em consideração o grau de inclinação da estrutura. 
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b. na importante fragmentação dos relevos de costeira repetidamente cortados por falhas transversais 

com orientação sensivelmente NNE-SSW (alpina) a N-S (atlântica), que os deslocam e separam em 

blocos (vd. fig. III.2.19), muitas vezes aproveitados por cursos de água (e.g., Barranco do Caniné e 

Ribeira do Enxerim, junto a Silves, o rio Arade a jusante da barragem ou ainda na área do Bairro do 

Furadouro onde os arenitos apresentam forte fraturação) (vd. fig.III.2.23); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. na dissimetria do monte de Silves (vertente N e S) (vd. fig. III.2.13, corte c) e a respetiva estrutura  

monoclinal, com inclinação para sul, acusam uma clara influência da tectónica através de um 

basculamento naquele sentido; 

Figura III.2.22 

Relevos de costeira a Oeste de São Bartolomeu de Messines 

 

 
 

Vista do Penedo Grande (246m). A Gralheira e a cota 242m (Cerro do Monterroso) são constituídas por dolomias Liásicas que assentam em 
margas. No primeiro plano, cornija de grés Triásico vermelho que desenha vasta costeira em arco de círculo. Diante da parte mais avançada dela 
um cerro testemunho. A grande depressão que separa esta costeira dos relevos dolomíticos foi escavada nas margas do Hetangiano. Ao Norte, 
cimos do maciço antigo muito bem marcado ao pé da Picota, parte constituinte do maciço eruptivo de Monchique (desenho de F. Galhano). 

Fonte: FEIO (1952, adaptado) 

Figura III.2.23 

Espelho de falha nos arenitos de Silves (Rib.ª Enxerim) 
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d. nas diversas intrusões de doleritos basaltóides e afins (filões camada ou dique), pertencentes ao 

complexo vulcano-sedimentar dos quais derivam importantes relevos positivos (montes) ao longo da 

depressão periférica, e.g., o monte de Silves (fig. III.2.24) e o Cerro de Monterroso1 (Oeste de 

S.B.Messines) (vd. figs. III.2.22 e III.2.25), centrados na depressão, ou o Cerro da Portela, a sul desta e 

da vila de S.B.Messines; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 O Cerro do Monterroso consiste num relevo tabular com controlo estrutural, sendo que a sua estrutura é muito semelhante à do monte 
de Silves, apresentando a mesma sequência litológica (doleritos, pelitos e uma bancada de calcários lacustres no topo). 

Figura III.2.25 

Cerro do Monterroso 

 
 

Figura III.2.24 

Doleritos testemunhos do filão camada de Silves 
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e. nas cornijas em posição de interflúvio ao longo da depressão, na margem esquerda do Arade e em 

continuidade para o setor de Amorosa-S.B-Messines, como é possível observar no Cerro da Gralheira, 

um “relevo vigoroso e com cornija virada a Norte” (FEIO, 1952), cornijas estas que encimam as 

costeiras talhadas nos calcários dolomíticos datados do Jurássico, (figs. III.2.22 e III.2.26) (portanto, 

nos relevos da “orla calcária”, analisada adiante), por vezes resultantes de escarpas de falha1; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. na complexa estrutura dos relevos imediatamente a Oeste de S.B.Messines no eixo “Vale Fuzeiros-

Amorosa-S.B.Messines”, em particular a descontinuidade longitudinal do complexo do “grés de Silves” 

(vd. fig. III.2.8), adivinhando-se, numa abordagem preliminar, os eventuais efeitos da tectónica 

(provável desligamento) no deslocamento dos materiais (vd. fig. III.2.27); 

 

A tectónica tem, com efeito, um papel preponderante na depressão periférica, já que esta é 

condicionada estruturalmente. Porém a sedimentação, através do depósito de aluviões e cascalheiras 

carreados pelos diversos cursos de água instalados na depressão, ou que têm nesta o seu setor 

jusante (foz), tem contribuído decisivamente para a modelação da morfologia atual, designadamente, 

através da regularização e suavização da superfície topográfica. Isso é evidente no vale do Arade, 

nomeadamente, na área envolvente à cidade de Silves, onde além do material aluvionar argiloso e/ou 

argiloarenoso (talvez pela influência das marés) ressalta também a imensa área ocupada por 

                                                
1 No vale do Arade, a Sul e sobretudo a Este da cidade de Silves, o recuo do plano de falha devido ao retoque da erosão leva-nos a 
considerar esta vertente como uma escarpa de linha de falha.  

Figura III.2.26 

Cornija do Cerro da Gralheira 
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cascalheiras fluviais1, à semelhança do fundo da depressão periférica em S.B. Messines, coberto de 

depósitos fluviais de matriz argilosa, certamente devido ao contexto geográfico local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A “ORLA CALCÁRIA” 

 

A “orla calcária”, assim denominada para efeitos de exposição, aludindo ao essencial da sua ossatura 

litológica, constitui um bloco fundamental da orla mesocenozóica. Desenvolve-se imediatamente a sul 

da depressão periférica, até à unidade litoral (adiante analisada), estando a sua génese e evolução 

relacionada com dois fatores: a tectónica e a erosão – física e química -, devido às suas caraterísticas 

litológicas. O cunho principal da orla deve-se, com efeito, à tectónica que teve um papel fundamental 

no condicionamento de todo o modelado e forma como evoluiu. Como se pode verificar na figura 

III.2.26 de um modo geral o relevo aparece talhado numa grande flexura, com o pendor geral das 

camadas para Sul ou Sudeste, e escalonado no mesmo sentido. 

 

Reparte-se em dobras não pronunciadas (flexuras, montes anticlinais e vales sinclinais), interrompidos 

de forma intercalar por falhas que prefiguram a individualização de vários blocos que constituem 

importantes relevos estruturais tabulares (FEIO, 1952) adjacentes, como o Pico Alto (276m) e a Rocha 

de Messines (348m), em disposição estrutural geral de anticlinal esventrado (FEIO, 1952), com 

                                                
1 Trata-se de depósitos rolados ou sub-rolados, heterométricos e de deposição normalmente em regime fluvial conturbado (torrencial) 
correspondendo essencialmente, do ponto de vista litológico, a quartzos, quartzitos, grauvaques e afins, normalmente envoltos numa 
matriz mais ou menos argilosa (há variações locais) depositados pelos tributários do Arade (e.g., Ribeiro do Enxerim). 

Figura III.2.27 

Relevo na área de Vale Fuzeiros 

 
 

1 – xistos; 2 – margas triásicas; 3 – grés triásicos; 4 – margas hetangianas e ofites; 5 – dolomites liásicas. 

 
Fonte: FEIO (1952, adaptado). 
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orientação geral W-E (Oeste de S.B.Messines) (fig. III.2.28). Mais a sul destaca-se também o monte 

“Guiné” junto a Tunes, marginado por falhas (fig. III.2.29), embora revelando as dobras nas camadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também a rede hidrográfica nesta unidade parece apresentar um forte condicionamento estrutural 

(sem prejuízo da ação cársica) considerando as caraterísticas dos seus traçados e contexto local 

morfoestrutural onde se inserem, nomeadamente, o troço da Ribeira de Alcantarilha (a nordeste de 

Alcantarilha) que entalha profundamente os calcários areníticos da formação de Lagos-Portimão 

fazendo a ligação entre a depressão Lagoa-Tunes e a unidade geomorfológica “litoral”, e o Barranco do 

Ribeiro Meirinho, a sudeste de S.B.Messines. 

 

Mais ou menos centrada na orla calcária e com desenvolvimento longitudinal, encontra-se a depressão 

de Lagoa-Tunes1, bem marcada na morfologia entre Lagoa e Tunes numa extensão aproximada de 20 

km, deve a sua individualização a fatores estruturais e erosivos.  

 

Na área de Tunes o controlo estrutural nota-se sobretudo nos relevos que a delimitam a S (vertente 

do monte das Assumadas), e a E a presença de várias falhas, segundo a carta geológica (vd. fig. 

III.2.8) e o respetivo reflexo no relevo são elucidativos.  

 

 

 

                                                
1 Pela sua representatividade geográfica e caraterísticas será analisada isoladamente como uma unidade geomorfológica integrada da 
orla mesocenozóica. 

Figura III.2.28 

Relevos estruturais tabulares e potencial anticlinal esventrado 
 

 
 

 



Fontes: 
Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019)
Carta Geológica do Algarve, 1: 100 000 (SGP, 1992, adaptada)
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O papel da erosão é também determinante na individualização da depressão de Tunes o que se nota 

pelo afeiçoamento do modelado devido à erosão cársica e pelos depósitos de materiais que preenchem 

todo o fundo da depressão de fácies marinha e fluvial.  

 

As aluviões preenchem toda a depressão, por vezes acompanhadas de depósitos marinhos 

especialmente notados nos bordos da depressão, e.g., junto a Poço Barreto (vd. fig. III.2.16), Tinhosas 

ou mesmo de Tunes (a nascente da Vila). Poder-se-á assim estar na presença de uma plataforma 

litoral1 herdada. Com efeito, constata-se que a influência do litoral chegou muito a montante, 

aproveitando as áreas deprimidas já bem marcadas no terreno. O mar encontrava-se no Algarve desde 

o Miocénico superior – alguns depósitos argilosos estão associados a este período, podendo ser 

observados a sul de Zimbreira ou junto a Tunes, classificados como depósitos argiloarenosos com 

cascalheiras (vd. fig. III.2.9). Apesar de localizadas a grande distância do litoral a altitude média permite 

relacioná-las com a plataforma litoral. A partir do Pliocénico o mar retirou-se do Algarve, deixando este 

tipo de vestígios da sua passagem um pouco por toda a região.  

 

A plataforma litoral afeiçoou o fundo da depressão, assim como as áreas a montante que sofreram a 

sua influência. Depois do mar se retirar, os cursos de água depositaram sedimentos mais finos nas 

áreas mais distantes da depressão Lagoa-Tunes e outros grosseiros, como os terraços fluviais como os 

de Fonte Louzeiros (vd. fig. III.2.17) ou de Ribeira Alta, ligados à depressão de Lagoa-Tunes através da 

ribeira de Alcantarilha (vd. fig. III.2.9).  

 

Não obstante a génese marinha e fluvial que afeiçoou a depressão, a área de Tunes apresenta um 

desenvolvimento muito particular associado à erosão cársica, tal como referido por OLIVEIRA (1984). 

Pela sua forma e presença de diversos ponors2 no seu interior (vd. fig. III.2.30), a depressão de Tunes 

deverá constituir um polje (RODRIGUES, et al., 2007) aberto, com contornos por vezes mal definidos, 

em avançado estado de evolução.  

 

                                                
1 A plataforma litoral calabriana ocidental desenvolve-se a cotas de aproximadamente 70 m junto do litoral e entre 120 e 150 m no interior 
(OLIVEIRA, 1984), pelo que se poderá estabelecer um paralelismo com esta área. 
2 Estes ponors tomam localmente a designação de olhos de água ou olheiros, sendo que do conjunto daqueles que nos foram referidos 
pela população, apenas um é perfeitamente identificável mesmo numa observação menos atenta, localizado no setor S da depressão. Os 
ponors têm um funcionamento alternado quanto à absorção de água ou emissão de água: quando a toalha freática está baixa têm a 
função de sumidouros, quando esta sobe têm a função de exsurgências. Dai a denominação local de “olhos de água” (e.g. RODRIGUES, 
et. al.. 2007).Os restantes referidos pela população (mais do que um) localizam-se no setor nascente da depressão, encontrando-se 
porventura dissimulados pela ação antrópica através do trabalho das terras para a prática agrícola. 
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A sul da depressão Lagoa-Tunes, o modelado é mais movimentado, os terrenos encontram-se 

“moderadamente dobrados” (OLIVEIRA, 1984), com dobras cuja vergência se faz para norte e sul, por 

vezes dobras-falha ou cavalgamentos (OLIVEIRA, 1984). Desenvolvem-se assim montes anticlinais e 

vales sinclinais, que conferem movimentação ao modelado. 

 

Não só na depressão Lagoa-Tunes é possível constatar o papel da erosão cársica na modelação do 

relevo na orla calcária, ainda que relativamente incipiente devido ao substrato de calcários dolomíticos, 

menos resistentes à erosão química (dissolução) e por esse motivo menos suscetíveis ao 

desenvolvimento de formas cársicas quando comparados com calcários carbonatados. Mesmo assim, 

OLIVEIRA (1984), depois de excluir a hipótese da orla calcária constituir uma plataforma de abrasão 

marinha, “pois falta completamente a dureza do corte”, constata que os “depósitos são resíduos da 

dissolução dos calcários” (vd. fig. III.2.19). Neste contexto, ainda que de uma forma pouco exuberante, 

destaca-se a ocorrência de alguns fenómenos cársicos, nomeadamente, campos de lapiás com fraca 

expressão geográfica e exuberância em termos de caraterísticas, e lapiás isolados com alvéolos de 

dissolução, especialmente na área do Barrocal, Foral, Amendoeira, Pico Alto e Rocha de Messines, 

que refletem a ação da erosão química dos materiais (vd. fig. III.2.19). De destacar também a presença 

de pelo menos uma exsurgência1, atualmente inativa, na vertente (escarpa de linha de falha) da 

margem esquerda do Rio Arade (a S das Piscinas Municipais) que denota algum desenvolvimento 

cársico subterrâneo (vd. fig. III.2.19). A gruta do Remexido, uma gruta cársica de desenvolvimento 

                                                
1 Uma das exsurgências ativas mais importantes ocorre fora dos limites do concelho, no sítio das Fontes em Estômbar (Lagoa). 

Figura III.2.30 

Ponor instalado no polje aberto de Tunes 

 
    Fonte: CMS/DPTIG, 2010. 
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vertical, junto ao Barranco do Ribeiro Meirinho (troço a SE de S.B. Messines), denota igualmente a 

carsificação do modelado por ação da erosão física e química (vd. fig. III.2.19). 

 

Os fenómenos cársicos com maior expressão são as depressões cársicas, sobretudo dolinas e/ou 

uvalas, muitas vezes com contornos mal definidos, e.g. junto a Nora, Zimbreira, também ao longo da 

EN-124 ou a N da Estação de Silves-Poço Deão e Vila Fria, normalmente com boa aptidão para a 

prática agrícola atendendo ao fundo atapetado de argilas (vd. fig. III.2.19). A depressão cársica de 

Benaciate (área de Várzea do Pocinho-Fica-Bem), uma eventual uvala, é talvez uma das mais 

importantes formas cársicas no concelho. A exuberância desta só é ultrapassada pelo polje de Tunes, 

anteriormente enunciado (vd. fig. III.2.19). 

 

O “LITORAL” 

O escalonamento do relevo da orla termina com a unidade geomorfológica “litoral”, a menor unidade do 

concelho (vd. fig. III.2.18). Em longitude o “litoral” (ao longo da costa) apresenta uma forma geral em 

arco, muito aberto para o oceano, com um comprimento total na ordem dos 3 800m1, podendo neste 

individualizar-se para fins da abordagem geomorfológica dois setores distintos: 

 

1. o setor poente, definido grosso modo entre o Barranco do Vale do Olival e a área do forte (“praia dos 

pescadores”), numa extensão total de cerca de 950m, que integra a praia e a arriba imediatamente 

adjacente à vila de Armação de Pêra. 

 

Do ponto de vista geomorfológico, este setor correspondente a um sistema praia-arriba (vd. figs. 

III.2.19 e III.2.31). A praia tem uma largura máxima na ordem dos 50m, atingidos junto do Hotel 

Holliday Inn ou a poente do casino, sendo relativamente exígua em frente do “chalé”. A arriba, talhada 

em materiais datados do Neogénico, mais concretamente do Miocénico (Aquitaniano–Burdigaliano) (vd. 

fig. III.2.2), correspondentes a arenitos calcários e calcários com seixos da formação carbonatada de 

Portimão e depósitos de Aljezur, encontra-se de um modo geral fortemente antropizada por força do 

processo de urbanização. Decorre daqui uma quase completa impermeabilização da arriba (topo e 

vertente) com a uma sobrecarga com infraestruturas urbanas e edifícios, além do recorrente pisoteio a 

montante e a jusante (na praia) (vd. fig. III.2.31).  

                                                
1 É o comprimento da corda da praia, medido tendo por base a CAOP (2011) entre o limite poente do concelho, marcado pelo Barranco 
do Olival (praia de Armação de Pêra), e o limite nascente, delineado pela Ribeira de Espiche (praia dos Salgados). 
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Constitui pois um setor cuja evolução depende não somente de fatores marinhos relacionados com a 

ação direta do mar, sobretudo em períodos de maior agitação marítima relacionados com momentos 

de praia-mar nas marés vivas equinociais onde a onda de maré atinge a maior amplitude, provocando 

sapamento na base1 e consequentemente desabamentos. Outros processos naturais não relacionados 

com a ação marinha são a precipitação e a dissolução dos calcários que vão provocando setores de 

fraqueza na arriba e podem também desencadear desabamentos. No entanto as arribas evoluem ainda 

devido a fatores antrópicos. Além das construções urbanas e do pisoteio sobre a arriba e praia, as 

vibrações devido à circulação automóvel ou a saída de águas pluviais sobre a arriba, contribuem 

cumulativamente para a dinâmica e evolução deste sistema costeiro. Esta ação é especialmente 

acentuada no verão com a sobrecarga do sistema com veraneantes, apoios de praia, circulação de 

veículos na praia (de limpeza e outros), etc. É assim uma área com um equilíbrio relativamente frágil, 

ainda mais considerando o potencial aumento do nível do mar (vd. Cap. III.1.).  

 

2. o setor nascente, com cerca de 2850m de comprimento, definido do forte até à Ribeira de Espiche a 

E, prolonga-se em latitude sensivelmente até à cota dos 15m o que corresponde grosseiramente à 

base dos relevo onde estão instaladas as vilas de Alcantarilha e Pêra (vd. fig. III.2.5).  

 

Do ponto de vista da génese e evolução, é um setor que aparenta ser uma plataforma de abrasão 

marinha formada aquando dos movimentos eustáticos do final do Miocénico, quando se registou a 

                                                
1 O sapamento na base está também relacionado com a alteração sazonal do perfil de praia, que no inverno deixa a arriba desprotegida e 
que muitas vezes não é reposto no verão de modo natural, permanecendo a coroa de praia na parte submersa (vd. PEREIRA, 2001). 

Figura III.2.31 

Sistema praia-arriba em Armação de Pêra 

 
    Fonte: CMS/DPTIG, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Produção própria 
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regressão marinha. É uma plataforma ampla, interrompida a meio pelo alinhamento de relevo Relvas 

(V.G.) talhado em calcários areníticos e coberto por depósitos Quaternários. A altitude do fundo da 

plataforma é muito baixa, o que permite o contacto com a depressão Lagoa-Tunes e justifica em parte 

a teoria do mar ter atingido e afeiçoado esta área. Até Alcantarilha a altitude nunca ultrapassa os 5 m e 

a Oriente, a planície aluvial da ribeira de Espiche regista altitude inferior a 10 m a uma distância 

superior a 3 km da atual linha de costa (vd. fig. III.2.5). É possível que durante o período de 

transgressão marinha a ligação da plataforma marinha interna ao mar também estivesse garantida pelo 

atual vale da ribeira de Espiche, que apresenta em quase toda a sua extensão uma altitude inferior a 

50 m, pelo que deveria encontrar-se submerso. Com a descida do nível do mar, a ribeira passou a 

utilizar este traçado, mais baixo que as áreas circundantes, rebaixando-o ainda mais. 

 

A oeste, na atual planície aluvial da ribeira de Alcantarilha, o curso de água formou terraços de erosão 

à medida que aprofundou o leito, depositou aluviões e formou uma área de sapal. A Este, a ribeira de 

Espiche sofreu grandes intervenções humanas, no entanto as suas caraterísticas físicas permitiram 

que se desenvolvesse uma laguna litoral, a laguna dos Salgados, cuja ligação ao mar se processa 

exclusivamente durante o inverno e normalmente por ação antrópica. 

 

A descida do nível do mar permitiu talhar as arribas da praia de Armação de Pêra, nos calcários 

areníticos, visíveis fundamentalmente a ocidente da ribeira de Alcantarilha e muito pontualmente a 

oriente. Formaram-se dunas no litoral, algumas delas acabaram mesmo por cimentar, podendo ser 

vistas muito pontualmente entre a ribeira de Alcantarilha e a de Espiche, mas sem expressão 

cartográfica, e sobre as quais se depositaram cordões dunares extensos, com grande expressão, 

determinando o atual sistema praia-duna que carateriza este setor litoral (vd. fig. III.2.32). A grande 

planície que constitui este setor, cujo fundo agora se encontra coberto por aluviões, fruto da evolução 

dos cursos de água, da sua capacidade erosiva e da deposição dos sedimentos nos setores terminais , 

é provavelmente o resultado de uma antiga laguna litoral, hoje inativa, inundada apenas parcial e 

sazonalmente por águas fluviais.  

 

Verifica-se pois que génese e evolução deste setor deve-se fundamentalmente aos movimentos 

eustáticos e à forma e estrutura do modelado que favoreceram a erosão diferencial e o acentuar das 

diferenças, além da ação antrópica, que tem sido determinante para a evolução da planície. Este setor 

é afetado por erosão costeira, que se reflete fundamentalmente durante as marés-vivas, podendo ser 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 117 

afetado por fenómenos de storm surge, pelo que constitui uma defesa costeira de extrema importância 

e por erosão hídrica e eólica (fenómenos de blow out), desencadeados principalmente por ação 

antrópica, devido ao pisoteio de pessoas, animais e automóveis e pela destruição da vegetação. 

Importa monitorizar esta área atendendo à possibilidade de aumento do nível do mar (vd. Cap. III.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.2.5.2. DINÂMICA GEOMORFOLÓGICA ATUAL E RECENTE 

 

O relevo está em constante evolução, determinada por diversos fenómenos e fatores, como seja: 

1. a ação antrópica, dado que o Homem é um dos principais agentes da modelação do relevo e cujos 

reflexos são mais percetíveis no dia a dia. De sublinhar a sua constante ação direta no relevo, 

nomeadamente, em Silves: 

a. modelando a superfície com aterros, escavações ou terraplanagens para os mais diversos fins dos 

quais se realça a “produção” urbana e a exploração de inertes; 

b. canalizando e regularizando cursos de água; 

c. trabalhando na terra para agricultura; 

d. abrindo taludes para a construção de infraestruturas viárias; 

e. aproveitando o mar (com aterros na faixa costeira); 

f. construindo barragens e respetivas albufeiras. 

 

De assinalar ainda a sua ação indireta no relevo, através: 

a. da impermeabilização das superfícies e o aumento dos caudais de ponta com a respetiva 

diminuição dos tempos de concentração do escoamento superficial, gerando potencialmente maior 

capacidade erosiva a jusante; 

Figura III.2.32 

Sistema praia-duna na Praia Grande 

 
Fonte: CMS/DPTIG, 2010 
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b. da impermeabilização de arribas; 

c. dos fogos florestais (de origem antrópica), expondo como consequência as superfícies do terreno à 

ação dos agentes de meteorização externa; 

d. do pisoteio com veículos (pesados, desportivos, etc.), a cavalo ou outros, aumentando a 

perigosidade natural à erosão. Estas ações são especialmente potenciadoras da perigosidade 

natural no litoral, nos diversos sistemas litorais (praia-duna; praia-duna-arriba; praia-arriba); 

 

Verifica-se pois que a ação do Homem tem um papel fundamental, a vários níveis, na evolução do 

relevo, atuando a par dos processos naturais de evolução, embora os seus efeitos sejam mais 

acentuados e acelerados que os processos naturais como é e.g., a erosão hídrica do solo. 

 

2. a erosão hídrica do solo, é um processo exógeno que consiste na destruição das rochas e 

arrastamento do solo, realizado por agentes móveis e imóveis (MMA/E, 2004), sendo assim um 

processo gerador de relevo (PEREIRA, 1999). A erosão adoça as formas ou noutros locais pronuncia-

as, incutindo também caraterísticas particulares ao modelado. Pode ser: 

a. química, derivada de processos de alteração e/ou dissolução; 

b. física através do escoamento superficial (erosão hídrica por sheet, rill ou gully wash, efeito de sapa, 

pipe) e do efeito de “splash”, ou ainda por movimentos de massa (desabamentos, deslizamentos, 

subsidências); 

 

No norte do concelho (maciço antigo) a erosão que mais se faz sentir é essencialmente física através 

de processo de erosão hídrica superficial responsável por explorar a diferente natureza e resistência 

dos materiais (erosão diferencial) que tem: 

a. acentuado o encaixe dos cursos de água; 

b. arrastado o solo das vertente para jusante (através de fenómenos de sheet wash (escoamento em 

toalha), rill wash (ravinamento) ou gully wash (abarrancamento), em direção aos cursos de água 

com a consequente exposição da rocha mãe, e a perda de aptidão agrícola dos solos; 

c. adoçado os topos dos relevos. 

 

Os fenómenos de sheet wash são comuns em vertentes denudadas de vegetação, com vegetação com 

fraca cobertura ou intensa cobertura de porte herbáceo, em períodos de precipitação concentrada ou 

continuada. Já os fenómenos de erosão por rill e gully wash manifestam uma clara exploração da 
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diferença de resistência dos materiais à erosão, ocorrendo frequentemente em locais com menor 

cobertura vegetal, são mais ativos em períodos de precipitação intensa e concentrada e desenvolvem-

se por erosão regressiva. São assim comuns, especialmente os rills, em locais antropicamente 

intervencionados e em vertentes com declives fortes/muito fortes, não havendo uma distribuição 

padronizada. Os efeitos da erosão podem passar pela esterilização do solo e perda total de 

produtividade ou pelo assoreamento de cursos de água, com as implicações ao nível do escoamento. 

 

A sul, na orla mesocenozóica, o modelado cársico denuncia igualmente o papel da erosão, física e 

química. A morfologia cársica ainda que não exuberante nas formas ou fenómenos, quando em 

comparação com outras áreas do país (Maciço Calcário Estremenho, Pêro Pinheiro em Sintra, ou no 

barrocal de Loulé, e.g., Rocha da Pena ou no sítio da Varejota/Parragil), em parte devido ao substrato 

de calcários dolomíticos, pode ser constatada, e.g., junto de S.B. Messines (Pico Alto ou “gruta do 

Remexido”), junto à povoação da Nora e Benaciate ou a Norte da Estação de Silves onde é possível 

observar diversas depressões cársicas (dolinas e uvalas), visíveis também ao longo da EN 124 junto de 

Cumeada ou junto a Zimbreira ou ainda a depressão de Tunes (um polje aberto, inclusive com ponors 

no seu interior). Estas constituem normalmente áreas preferenciais para a prática agrícola. 

 

A delimitação das áreas susceptíveis de sofrerem erosão hídrica é fundamental para garantir usos que 

não a intensifiquem ou que a possam minimizar, sendo obrigatória nos termos do Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional (RJREN)1, nomeadamente, na ocorrência, e assim denominada, de “Áreas 

de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo (AEREHS)”. A sua delimitação deverá decorrer de acordo 

com os procedimentos metodológicos que constam na secção IV, n.º 4 das Orientações Estratégicas 

da REN (OEREN) (Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro), do que resultou o modelo que consta da 

fig. III.2.33, após os processos de generalização cartográfica com vista a homogeneizar as manchas, 

muito fragmentadas na origem, e a gerar continuidade espacial. A generalização cartográfica decorreu 

igualmente do trabalho de campo através do qual foi possível identificar, por observação, áreas onde 

efetivamente se manifesta a erosão hídrica, complementando-se assim os resultados do modelo (vd. 

também a propósito capítulo XIII.5).  

 

 

                                                
1 DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo DL n.º 124/2019, de 28 de agosto, em articulação com a Portaria n.º 336/2019, de 26 de 
Setembro, que estabelece as “Orientações Estratégicas para a Delimitação da REN”. 
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As principais áreas identificadas com risco de erosão do solo localizam-se maioritariamente no setor da 

serra, nas áreas mais movimentadas (setor este de Vale Fontes, escarpa de falha de São Marcos da 

Serra, setor a oeste do Talurdo), mas ainda sem dissecação profunda, como ocorre ao longo do setor 

oriental da falha de S. Marcos. No terreno, decorrente do trabalho de campo, constata-se que as 

vertentes simultaneamente muito declivosas e desprotegidas (sem ou com fraca ocupação florestal) 

estão sujeitas a ravinamentos, às vezes com evolução para abarrancamento (vd. figs. III.2.34 e 

III.2.35). 

 

Sem risco de erosão destacam-se sobretudo as grandes depressões, como são a depressão de S. 

Marcos da Serra e as áreas aluvionares do Rio Arade e da Ribeira de Odelouca no setor norte a todo o 

setor sul, onde apenas são consideradas as áreas do Canhão cársico do Ribeiro Meirinho, o Monte 

Guiné em Tunes ou as vertentes da margem esquerda do vale do Rio Arade próximo da cidade de 

Silves (vd. fig. III.2.33). No total as AEREHS ocupam 43,6% da área do concelho, um valor 

relativamente mais baixo que o da REN em vigor (49,7%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, também os materiais da orla mesocenozóica, particularmente os materiais argilosos da 

depressão periférica, são alvo de erosão hídrica, como se pode ver na figura III.2.36, onde se verificam 

abarrancamentos em pelitos, no contacto com arenitos de Silves.  

 

A fraca resistência dos materiais à erosão aliada à inexistência de coberto vegetal ou com cobertura de 

vegetação herbácea (com raízes pouco profundas) favorece a erosão a este nível.  

Figura III.2.34 

Rill wash em xistos 

 
 

NNO SSE 

Figura III.2.35 

Gully wash em xistos 

 
 

NNO SSE 
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Fatores como a torrencialidade caraterística do clima (vd. Cap. III.1.), a litologia, o declive acentuado e 

em muitos casos existência de áreas ardidas, provocam elevadas perdas de solo e manifestações de 

erosão por vezes muito acentuada (e.g., Monte da Corxa, Silves) (vd. figs. III.2.33 e III.2.37).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ação da erosão hídrica em áreas afetadas por incêndios florestais manifesta-se imediatamente após 

o incêndio, através da reptação e posteriormente por erosão difusa ou concentrada durante o período 

húmido, acabando por ser alvo da dinâmica de vertentes de uma forma muito marcada, causada 

principalmente pela remoção do coberto vegetal (vd. fig. III.2.39). A erosão também se manifesta de 

forma expressiva pelo efeito splash, em locais com solos sem vegetação ou com vegetação herbácea 

esparsa, e de declives suaves ou moderados. Este tipo de erosão é particularmente visível em 

episódios de precipitação intensa e concentrada no tempo e em solos pouco agregados. Com a 

primeira camada de solo desagregada, o escoamento difuso tem maior poder erosivo.  

 

A erosão é ainda intensa nos meandros de erosão dos cursos de água, gerando desabamentos por 

sapamento lateral que condicionam a evolução do relevo a montante com o desenvolvimento de 

desabamentos e deslizamentos por vezes com importância no contexto concelhio.  

 

3. os movimentos de terreno (ou de massa) integram todas as formas de deslocação que se podem 

verificar no solo e ao longo das vertentes: integram assim abatimentos, desabamentos, deslizamentos, 

escoadas, subsidência e movimentos associados à expansão/retração das argilas e reptação, sendo 

Figura III.2.36 

Gully wash em pelitos e arenitos de Silves 

 
 

 

NE SO 

Figura III.2.37 

Erosão hídrica posterior a um incêndio florestal 
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que os seus fatores condicionantes são, fundamentalmente:  

 

a. a litologia; 

b. a estrutura geológica; 

c. a morfologia e morfometria das vertentes; 

d. processos de meteorização física e a ação dos agentes de meteorização externa; 

e. coberto vegetal 

f. uso do solo; 

g. ação antrópica1. 

 

Enquanto principais fatores desencadeantes, devem-se referir, nomeadamente: 

 

a. precipitação intensa (concentrada); 

b. fusão de neve ou gelo repentina; 

c. precipitação prolongada; 

d. subida rápida das águas devido a cheias ou marés; 

e. variação da posição da toalha freática; 

f. erupções vulcânicas; 

g. sismos; 

h. meteorização pelo mecanismo de expansão -  retração; 

i. cheias; 

j. ação antrópica. 

 

No concelho a ocorrência de movimentos de vertente é comum e a sua distribuição, embora se faça 

fundamentalmente no setor Norte, encontra-se associada, em regra, a estradas e a cursos de água (vd. 

fig. III.2.38). Verificamos que algumas áreas são mais críticas, com uma concentração de ocorrências 

muito significativa, como são, e.g., Monte da Corxa, Vale Fuzeiros – Amorosa, o triângulo Foz do 

Ribeiro – Zebro de Baixo – Zebro de Cima ou a área de Moinhos do Talurdo (vd. fig. III.2.38). 

 

 

                                                
1 Por exemplo, através da abertura de taludes na vertente ou na sua base (pé), da utilização de aterros instáveis (estruturalmente) na 
construção, da irrigação excessiva, fugas de água de sistemas de abastecimento ou de saneamento, regularização de cursos de água 
e ou da margem litoral devido à construção de cais, diques ou açudes, desflorestação (abate de árvores ou abertura de clareiras 
para agricultura ou estradas florestais), vibrações, aumento da carga nas vertentes, aterros, etc.. 
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Outros movimentos de terreno distribuídos um pouco por todo o setor norte podem ser observados na 

figura III.2.38, normalmente na proximidade de estradas e/ou de cursos de água, pelo que se considera 

que na maior parte dos casos os fatores condicionantes se prendem com a ação antrópica e muitas 

vezes também o principal fator desencadeante. 

 

Os principais movimentos são deslizamentos translacionais, cujos fatores condicionantes são no 

essencial, o declive, a litologia, estrutura e principalmente a ação antrópica com a abertura de taludes. 

No entanto, também se registam desabamentos com grande expressão, áreas de sapamento lateral 

muito ativo e reptação. De entre os movimentos com maior dimensão e efeitos mais significativos 

encontram-se os deslizamentos do Monte da Corxa e Boião e os desabamentos de Odelouca (CM 

1077) e Monte Sulão, porventura associado à abertura do talude da EM 510 (fig. III.2.38). 

 

O deslizamento do Monte da Corxa é um deslizamento translacional provável cuja cicatriz principal se 

estende por cerca de 400m de comprimento e com uma coroa mal definida. O corpo do deslizamento 

encontra-se pontuado por numerosas auréolas de deslizamento, revelando a grande instabilidade 

interna da vertente. Na figura III.2.39 pode observar-se o deslizamento do Monte da Corxa e algumas 

das auréolas de deslizamento, sendo visível que toda a área do deslizamento foi alvo de incêndios, 

encontrando-se praticamente desprovida de vegetação. 

 

A circulação que se faz sentir no topo do deslizamento, na EM 502 e a Ribeira do Enxerim que escoa 

na sua base, levando ao desenvolvimento de sapamento lateral, são dois fatores condicionantes, a par 

do declive, muito acentuado e da morfometria da vertente, retilínea e com um comando na ordem dos 

100m. Como fatores desencadeantes apontam-se os incêndios florestais que favoreceram o 

desenvolvimento de fenómenos de piping e consequentemente o aumento das tensões internas, a 

precipitação e a ação antrópica, provocada pelas vibrações do tráfego rodoviário. 
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Também devido ao tráfego rodoviário é frequente, junto das vias, verificar os primeiros indícios de 

instabilidade através de fenómenos de subsidência de terrenos nas vias que, muitas vezes, denunciam 

o início ou evolução de um deslizamento (recente ou atual). Entre outros, esta situação é evidente em 

Odelouca, na margem direita da Ribeira, onde o Caminho Municipal 1077 revela inúmeras 

subsidências e cicatrizes de deslizamento, que doravante obrigam a intervenções de reabilitação (vd. 

fig. III.2.40). In situ constata-se que a vertente continua a evoluir devido ao pisoteio com veículos (peso 

e vibrações) e por força do sapamento na base provocado pela Ribeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.2.40 

Deslizamento e subsidência no CM 1077 (2006) 

 
 

 

SE NO 

Figura III.2.39 

Deslizamentos posteriores a incêndios florestais, Monte da Corxa (novembro 2005) 
 

 
       _____ Cicatriz principal de deslizamento (provável)          ………… Auréolas de deslizamento 

S N 
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Um outro exemplo análogo ocorre junto a Monte do Sulão, a SW de Foz do Ribeiro, junto do Rio Arade 

num setor da EM 510, que liga S. B. Messines a Foz do Ribeiro, cuja vertente denuncia uma importante 

cicatriz de deslizamento devido a sapamento lateral. Antes deste ocorreu igualmente um importante 

desabamento no inverno, afetando a estrada com terras e rocha (earth e rock fall) (figs. III.2.41 e 

III.2.42), o que denota a recorrência do fenómeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outros movimentos de massa no concelho, como a reptação (creep), não deixam de imediato sinais no 

relevo mas são facilmente identificáveis com uma observação atenta, nomeadamente, nos portes 

prostrados de árvores ou postes que vão lentamente cedendo ao movimento muito lento descendente 

e continuado provocado por este fenómeno. Note-se que o desabamento em primeiro plano apresenta 

algumas caraterísticas de desabamento de terra (debris fall), dado o teor em materiais mais finos e 

terras (fig. III.2.43). O desabamento por sapamento lateral é muito comum e pode ocorrer apenas no 

leito menor, ganhando espaço ao leito maior do curso de água (vd. fig. III.2.44), ou na base de uma 

vertente, no setor côncavo (setor de erosão) onde o curso de água tem maior poder erosivo. 

 

A morfologia da serra, com declive acentuado e vertentes côncavo-retilíneas (vd. Cap. III.2.), aliada a 

uma litologia favorável ao desenvolvimento de planos de rutura, a densa rede de drenagem, os 

incêndios florestais que destroem o coberto vegetal e aumentam a probabilidade de fenómenos de 

pipping (devido à combustão das raízes) e a crescente antropização, seja pela contínua abertura de 

taludes ou pelo tráfego rodo e ferroviário, são alguns dos fatores que contribuem para a instabilidade 

de vertentes e recorrência dos movimentos de terreno (vd. figs. III.2.40, III.2.42 e III.2.45). 

Figura III.2.41 

Desabamento na EM 510, 06/12/2006 

 
 

SE NO 

Figura III.2.42 

Desabamento na EM 510, 20/12/2007 

 
 

SE NO 
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Em relação ao setor da Serra, o barrocal apresenta um muito menor número de movimentos de massa 

por unidade de superfície, apesar da ação antrópica ser especialmente elevada neste setor já que é 

aqui que o processo de urbanização e edificação está mais desenvolvido. Conclui-se deste modo, à 

priori, que os movimentos de massa não terão apenas como fatores desencadeantes a ação antrópica, 

mas especialmente a litologia e estrutura.  

 

 

Assim, no barrocal as áreas mais afetadas têm um substrato argiloso ou margoso, facilmente 

saturáveis, e que em estruturas cataclinais, ficam mais suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, 

sendo também frequentes pequenos desabamentos de rochas/terras/detritos mais finos (rock, earth e 

debris fall). Nalguns casos podem também ocorrer escoadas (debris flow) (vd. fig. III.2.46), devido ao 

elevado teor em elementos finos, maioritariamente argilosos, e cujo movimento é extremamente rápido 

e com elevado teor em água. 

 

Figura III.2.45 

Deslizamento provocado por abertura de talude, 
S. B. Messines, dezembro 2005 

 
 

 

E O 

Figura III.2.46 

Escoada de detritos em Barradas de Messines, 
novembro 2006 

 
 

E O 

Figura III.2.43 

Reptação e desabamento no CM 1077, janeiro 2010 

 
 

 

SE NO 

Figura III.2.44 

Sapamento lateral em Sapeira, março 2006 

 
 

SE NO 
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A instabilidade de vertentes, constitui um fator de perigosidade e risco, e também de delimitação 

obrigatória nos termos do RJREN em articulação com as respetivas OEREN. De acordo com essas, 

esta ocorrência deverá seguir a metodologia do “Método do Valor Informativo”, que se baseia num 

levantamento exaustivo de todos os movimentos de vertente no território em estudo, na identificação 

dos fatores de predisposição para que eles ocorram e na interpretação dos dados com base num 

modelo estatístico (vd. também a propósito capítulo XIII.5).  

 

No entanto, verifica-se que o levantamento dos movimentos de vertente efetuado para o concelho de 

Silves não pode servir de base para extrapolação de instabilidade em todo o concelho, como previsto 

na metodologia, uma vez que a maioria dos movimentos cartografados se reporta a movimentos 

superficiais translacionais e os grandes deslizamentos potencialmente perigosos não têm expressão 

significativa para que se possa extrapolar para todo o concelho, a partir do modelo proposto pela 

legislação, outros com iguais caraterísticas (vd. fig. III.2.38). Considera-se que o modelo não permite 

chegar a resultados fiáveis no concelho, atendendo aos seus pressupostos de base, i.e. estatística 

espacial aplicada. 

 

Deste modo a delimitação das “Áreas de Instabilidade de Vertentes” assenta apenas nos 

deslizamentos que, pela sua dimensão e/ou características, apresentam perigosidade efectiva para 

pessoas, bens e infraestruturas (vd. fig. III.2.38 e Cap. XIII.6). 

 

Neste sentido foram delimitados os movimentos de vertente de Dobra, Monte Sulão, Monte da Corxa, 

Silves, Monte de S. José, S. Bartolomeu de Messines, Amorosa e Boião. Na maior parte dos casos a 

delimitação abarca a crista, o corpo e o pé do deslizamento, e estas áreas estão igualmente abrangidas 

pela ocorrência “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica do Solo” (vd. Cap. XIII.6). 

 

Verifica-se assim que a instabilidade de vertentes constitui um processo de evolução do relevo, embora 

seja frequentemente consequência da ação antrópica sobre o território. No entanto, fatores como o 

declive, morfologia e morfometria das vertentes, coberto vegetal, exposição ou a estrutura sejam muito 

relevantes no que respeita ao aumento das tensões tangenciais e consequentemente à diminuição da 

resistência ao corte, aumentando a probabilidade de ocorrência de movimentos de terreno. 
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Conhecidas as áreas de maior instabilidade efetiva importa referir algumas medidas de mitigação e 

prevenção aos movimentos de terreno, contudo, a análise à suscetibilidade e risco será efetuada 

apenas no Cap. III.7., pelo que as medidas serão aí apresentadas. 

 

 

 

III.2.6. GEOMORFOLOGIA. QUESTÕES CHAVE E ORIENTAÇÕES PARA 

O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

 

 

A importância do capítulo de geomorfologia aplicada decorre fundamentalmente da força que os 

fenómenos geomorfológicos representam para o ordenamento do território, especificamente, no 

processo qualificação do solo e definição de condicionantes ao uso do solo.  

 

No primeiro caso a análise geomorfológica permite calcular objetivamente a capacidade de carga 

territorial1 ou mesmo aferir, ainda que empiricamente, a potencialidade de utilização do solo (e.g., um 

perímetro urbano não deverá recair sobre uma área sujeita a movimentos de massa). Em relação às 

condicionantes ao uso do solo, é a análise geomorfológica que permite aferir as áreas sujeitas a 

fenómenos perigosos (cheias, inundações, movimentos de massa), à erosão hídrica do solo, 

respondendo a diplomas e orientações específicos2, além da sua especificidade para a elaboração da 

carta da REN e, em parte, da RAN para o concelho. 

 

Da análise geomorfológica resulta igualmente o conhecimento de fenómenos (geomorfológicos) cuja 

proteção deverá ser ponderada (e.g., o polje de Tunes, ou uma costeira de arenitos com interesse 

didático ou paisagístico podendo servir de exemplo a costeira de S.B.Messines, designada localmente 

como Penedo Grande, a integrar a respetiva carta do património natural, ou ainda a carta turística 

(além daqueles, também o Pico Alto, o Cerro de Monterroso, ou as áreas de epigenia), em qualquer 

dos casos fenómenos potencialmente a integrar a estrutura ecológica municipal (EEM) (cap. IX.1.8.).  

                                                
1 É um método empírico e moroso, e como tal abdica-se da sua utilização em favor da observação direta. Por outro lado, não há grande 
margem de manobra na classificação e qualificação do solo já que esse processo é enquadrado pelo RJIGT e pelo DR n.º 15/2015, de19 
de agosto (vd. Cap. IX.1.3.). 
2 e.g., ao DL n.º 115/2010, de 22 de outubro, ao DL n.º 364/98, de 21 de fevereiro ou às orientações da ANPC para a produção de 
cartografia municipal de risco (2009), entre outros (para mais vd. Cap. III.7). 
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Constata-se deste modo a importância da análise geomorfológica na análise de outras temáticas, no 

modo como informa o capítulo de Ordenamento e a qualificação e classificação do solo ou na 

delimitação de áreas de interesse e potencial proteção.  

 

 

III.2.7. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

 

A análise geomorfológica constitui-se como um dos capítulos de base de todo o Plano, uma vez que 

por si só, a geomorfologia, a par do clima ou da hidrografia, são alguns dos domínios basilares no 

estudo do território. Sendo o território o local por excelência da interação dos fenómenos físicos, a 

geomorfologia assume um papel fundamental na caraterização, uma vez que os seus contributos são 

transversais ao longo de todo o processo de planeamento e de gestão do território (e.g., ordenamento 

e condicionantes), e em concreto da elaboração de um plano diretor municipal. 

 

Na análise efetuada verifica-se que os elementos geomorfológicos são, em muitas situações, 

condicionadores do território, na medida em que podem determinar as ações que aí têm lugar, como 

sejam a fixação de população ou de atividades económicas, mas também a implantação de 

infraestruturas. A geomorfologia é condicionadora não só pelos traços gerais do modelado mas 

também devido aos fenómenos e mecanismos que estão na base da evolução do relevo (erosão, 

instabilidade de vertentes ou ação antrópica). Estes fenómenos e mecanismos têm um destaque 

particular no concelho de Silves, sobretudo no setor Norte, embora também se manifestem a Sul do 

eixo Silves-Messines, sob diferentes formas, como ficou expresso. 

 

A geomorfologia é assim um elemento caraterizador na análise biofísica, revelador de alguns 

fenómenos físicos com implicações importantes para o ordenamento, planeamento e gestão do 

território, pelo que a sua análise se reveste de grande relevância. 
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III.3. HIDROGEOLOGIA 
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III.3.1. HIDROGEOLOGIA. FUNDAMENTOS DA ANÁLISE 

 

 

O estudo da hidrogeologia assenta no conhecimento das caraterísticas físicas do território relativas ao 

substrato (tipo, espessura, profundidade e distribuição), que permite aferir a condutividade hidráulica1, 

e à morfologia da superfície, resultando da sua inter-relação o escoamento superficial e o respetivo 

potencial de infiltração da água no solo, preferencialmente em aquíferos2. 

 

A proteção das águas subterrâneas está desde logo consagrada na Lei de Bases do Ambiente3, a qual 

preconiza a defesa da qualidade deste recurso, em relação ao qual se dirige especificamente a Lei da 

Água4, complementada pelo RJREN5 que preconiza a gestão e proteção dos recursos hídricos 

subterrâneos. A proteção destas massas de água implica a manutenção da sua quantidade e 

qualidade, o que obriga a que sejam equacionadas no processo de planeamento as áreas de potencial 

recarga de aquíferos. 

 

 

III.3.2. HIDROGEOLOGIA. DE PORTUGAL AO ALGARVE 
 

 

Do ponto de vista hidrogeológico o território continental divide-se em três unidades com caraterísticas 

distintas correspondentes às unidades geomorfológicas (vd. Cap. III.2.). Cada uma destas apresenta 

especificidades em termos de permeabilidade e condutividade hidráulica. 

 

                                                
1 Que mede a facilidade de infiltração da água através do substrato, o que depende das caraterísticas do meio, como são a porosidade, o 
tamanho, a forma ou o arranjo das partículas. 
2 “Aquífero” é uma formação geológica que permita a circulação e o armazenamento de água nos seus espaços vazios, possibilitando o  
seu aproveitamento pelo homem em quantidades economicamente apreciáveis (LENCASTRE, et al., 2003). As formações geológicas que 
não têm capacidade para transmitir água de forma economicamente viável tomam a designação de aquitardos, aquícludos e aquífugos 
conforme as suas caraterísticas específicas (LENCASTRE, et al., 2003). A delimitação dos aquíferos e o conhecimento do seu 
funcionamento prende-se com a utilidade destas reservas de água para as atividades e consumo humanos, em articulação com os 
recursos superficiais.  
3 L 19/2014, de 14 de abril. 
4 L 58/2005, de 29 de dezembro, alterada pelo DL 245/2009, de 22 de setembro e pelo DL 130/2012, de 22 de junho, que transpôs para a 
ordem jurídica interna a Diretiva Quadro Água 2000/60/CE, de 23 de outubro. 
5 DL 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo DL 124/2019, de 28 de agosto, em articulação com as “Orientações Estratégicas para a 
Delimitação da REN” (OE) – Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro. 
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De acordo com LENCASTRE et al., (2003) os terrenos datados do Paleozóico são pouco produtivos, 

podendo ocorrer acumulação de água sob a forma de aquífugos1 ou aquitardos2. A sua importância 

relativa prende-se especialmente com o facto de serem capazes de disponibilizar escoamento para os 

cursos de água que drenam estas áreas, alimentando depois os aquíferos a jusante. Em oposição, as 

formações datadas do mesocenozóico têm capacidade de armazenar grandes quantidades de água 

que permitem a sua exploração económica – em média a produtividade atribuída à orla meridional é na 

ordem dos 150 a 250 m3/dia/km2 (LENCASTRE et al., 2003). 

 

No entanto, a produtividade dos aquíferos pode ser variável consoante as necessidades e fins que 

serve (LENCASTRE et al., 2003) podendo ser classificados em três categorias de produtividade3. 

Contudo, as formações realmente produtivas resumem-se a áreas pouco extensas no território, como 

as da bacia terciária do Tejo e Sado, sendo que os calcários e algumas formações detríticas 

consolidadas e não consolidadas são consideradas formações produtivas irregulares (LENCASTRE et 

al., 2003), uma vez que a produtividade é muito variável, inclusive dentro do mesmo aquífero. Os xistos 

e grauvaques, formações eruptivas, arenitos do Triásico e os quartzitos são considerados formações 

improdutivas ou quase improdutivas (LENCASTRE et al., 2003). 

 

 

III.3.2.1. HIDROGEOLOGIA NO ALGARVE E CONCELHO DE SILVES 
 

 

HIDROGEOLOGIA NO ALGARVE 

 

No Algarve ocorrem 17 sistemas aquíferos, integralmente localizados nos terrenos da Orla 

Mesocenozóica, uma unidade com produtividade variável, entre Sagres e Vila Real de Santo António, 

(vd. fig. III.3.1). 

 

 

                                                
1 De acordo com a definição de LENCASTRE, et al., (2003) um aquífugo “é uma formação geológica que não contém água, nem a pode 
transmitir, como, por exemplo, um maciço granítico ou uma formação metamórfica não alterados, nem fendilhados”. 
2 “Um aquitardo é uma formação geológica que contém água, mas cuja transmissão é extraordinariamente lenta.” (LENCASTRE, et al., 
2003). Um exemplo de aquitardos são as argilas siltosas ou arenosas.  
3 Produtivo (que não regista quebras), produtivo irregular (com grandes variações de zona para zona e dentro de uma zona, de local para 
local) ou improdutivo (a produtividade é quase nula) (LENCASTRE, et al., 2003). 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 138 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Não obstante a localização dos aquíferos se restringir à mesma unidade, existem diferenças 

significativas na constituição morfoestrutural e litológica desta, que condicionam a localização das 

reservas de água. Ao nível morfoestrutural destaca-se a flexura Sagres-Algoz-Vila Real de Santo 

António e a distribuição do relevo a Norte e Sul desta (vd. Cap. III.2.). Ao nível litológico regista-se uma 

grande diversidade de substratos, com particularidades que originam três meios distintos: cársico, 

poroso e fissurado, o que gera permeabilidade relativa diferente. 

 

O elevado número de aquíferos e a sua dimensão relativa ajuda a perceber a importância que a água 

dos aquíferos do Algarve desempenhou nas últimas décadas, já que estes consistiam na principal fonte 

de abastecimento para a agricultura e indústria da região, sendo que o abastecimento regional na 

década de 80 do século XX dependia em cerca de 90% dos recursos hídricos subterrâneos (COSTA, et 

al., 1985). No entanto, o seu uso atual é muito mais limitado, uma vez que o abastecimento público e a 

rega têm origem nas águas superficiais das albufeiras de águas públicas1. 

 

                                                
1 A água proveniente dos aquíferos continua a ser explorada por muitas pessoas que não têm acesso à rede de abastecimento ou que 
por não se encontrarem próximas dos aproveitamentos hidroagrícolas a utilizam para rega, sendo que a água da rede pública de 
abastecimento também pode conter água subterrânea, em caso de escassez ou de contaminação das águas superficiais. 

Figura III.3.1 

Sistemas Aquíferos do Algarve 

 
Fonte: www.snirh.pt 
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HIDROGEOLOGIA NO CONCELHO DE SILVES 

 

No concelho de Silves, os tipos litológicos são muito diversificados, resultando destes 

permeabilidades relativas também diferenciadas (vd. quadro III.3.1 e fig. III.3.2), definidas no âmbito 

dos estudos de caraterização do concelho1. Constituíram-se assim quatro classes de permeabilidade, 

que agrupam tipos litológicos, variando entre a muito baixa permeabilidade para os xistos ou arenitos 

de Silves, em meio fissurado e poroso, respetivamente e a elevada permeabilidade para as areias, em 

meio poroso (vd. quadro III.3.1 e fig. III.3.2). Os calcários dolomíticos e areníticos (meio cársico) 

consideram-se como tendo permeabilidade moderada (vd. quadro III.3.1 e fig. III.3.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela observação da fig. III.3.2 verifica-se que o setor Norte se destaca como uma área de muito baixa 

permeabilidade, correspondendo a cerca de 60% da área do concelho, o que significa que as áreas 

que mais podem contribuir para a infiltração se localizam sensivelmente a Sul do eixo Silves-S. B. 

Messines. Os xistos e grauvaques e os arenitos de Silves constituem substratos muito pouco 

permeáveis, por motivos de constituição, estrutura ou grau de consolidação, o que os torna mais 

propensos ao escoamento superficial que à infiltração (vd. fig. III.3.2). 

 

 

 

 

                                                
1 Entende-se que esta “classificação” poderia acompanhar os processos conducentes à delimitação da REN. 

Quadro III.3.1 

Permeabilidade por tipo litológico relativamente ao valor de cálculo 

LITOLOGIA 
Permeabilidade 

Relativa 

Areias 
Elevada 

Depósitos argilo-arenosos c/ cascalheiras / Aluviões 
Calcários areníticos 

Moderada 
Calcários bioconstruídos / Calcários dolomíticos 

Doleritos, basaltóides e afins / Conglomerados calcários 
Baixa 

Depósitos argilo-ferruginosos / Calcários argilosos 

Argilas / Pelitos, calcários e evaporítos 
Muito baixa 

Arenitos de Silves / Xistos e grauvaques 
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Com permeabilidade baixa destacam-se os substratos fundamentalmente argilosos ou mais 

consolidados (e.g., conglomerados calcários). A sua distribuição é visível principalmente ao longo da 

depressão periférica (associada a pelitos), na área central do barrocal associada a depósitos argilo-

ferruginosos (área de Fonte de Louseiros) e na área de Algoz, onde surge associada a calcários 

argilosos (vd. fig. III.3.2). Também no setor da serra é possível observar algumas áreas de 

permeabilidade baixa (vd. fig. III.3.2), principalmente associadas a cursos de água, constituindo 

manchas de terraços suspensos (depósitos argilo-ferruginosos) (cf. fig. III.3.2 e fig. III.2.9).  

 

As áreas de permeabilidade moderada correspondem fundamentalmente às manchas de calcários 

bioconstruídos, areníticos e dolomíticos, pois embora sejam relativamente permeáveis face a outros 

substratos existentes no concelho, não apresentam desenvolvimento substancial de formas cársicas 

nem são muito propensos à dissolução, em particular os calcários dolomíticos devido à sua constituição 

rica em magnésio (vd. fig. III.3.2). Desenvolvem-se exclusivamente no setor Sul do concelho (barrocal e 

litoral), constituindo a segunda classe mais expressiva no concelho. 

 

Com a classificação permeabilidade elevada registam-se apenas as áreas de depósitos superficiais e 

áreas aluvionares, distribuídos pelas áreas mais deprimidas do concelho, com particular destaque para 

a depressão Lagoa-Tunes, depressões de Nora e Benaciate e leitos dos principais cursos de água 

(e.g., Rio Arade, Rib.ª de Odelouca, Rib.ª de Alcantarilha ou de Espiche), mas também as áreas de 

depósitos argilo-arenosos próximas do litoral, junto a Alcantarilha, Pêra ou Torre (vd. fig. III.3.2). 

 

No entanto, a classificação dos materiais, de acordo com a sua permeabilidade consiste apenas num 

primeiro passo para o conhecimento das caraterísticas hidrogeológicas do concelho, devendo ainda ser 

atendidos outros fatores que potenciam a infiltração, como sejam, o relevo ou o modelado cársico. No 

que respeita a este, um dos elementos mais marcantes no concelho é o polje de Tunes, num estado 

muito avançado de evolução com pelo menos com um ponor (vd. Cap. III.2.) junto à margem Sul. 

 

Associados à permeabilidade, e, por isso, à estrutura (litologia e tectónica), desenvolvem-se os 

aquíferos. Três dos mais importantes existentes no Algarve ocorrem no concelho de Silves: o de 

Ferragudo-Albufeira, Querença-Silves e Albufeira-Rib.ª de Quarteira (fig. III.3.1 e quadro III.3.2), sendo 

o mais importante o aquífero Querença-Silves, limitado a Norte pelo complexo de Grés de Silves e a 
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Sul pelos calcários argilosos e bioconstruídos (vd. Cap. III.2., fig. III.2.9), com valores de 

transmissividades que podem atingir os 30 000 m3/dia (vd. quadro III.3.2). 

 

No que concerne à sua recarga ALMEIDA, et al., (2000) apresenta uma estimativa média anual de 70 

± 17 hm3/ano, a partir de um valor de 40 ± 10% da precipitação média anual1, já que cerca de 15% (47 

km2) da área onde se desenvolve o aquífero está “coberta por depósitos impermeáveis ou pouco 

permeáveis: terraços, aluviões, etc. A permeabilidade é muito variável e quando associada ao declive 

pode gerar grandes descontinuidades, sendo que no concelho em Silves (ALMEIDA, et al., 2000) refere 

que os sedimentos de Fonte de Louseiros, entre outros, podem apresentar uma permeabilidade vertical 

baixa ou nula. Para além da recarga direta pela precipitação também os cursos de água contribuem em 

grande medida para a recarga dos sistemas aquíferos, pelo que algumas áreas aluvionares foram 

consideradas com bom potencial de recarga, contrariando a posição de ALMEIDA, et al., (2000).  

 

A identificação e proteção das áreas de recarga revela-se assim fundamental, pela importância do 

recurso mas também para salvaguarda, já que essas áreas são em simultâneo mais suscetíveis à 

poluição, um dos principais problemas que as reservas de água subterrânea enfrentam, para além da 

manutenção da quantidade disponível. As caraterísticas físicas dos aquíferos do concelho (o meio) 

determinam a sua vulnerabilidade à poluição, fundamentalmente por serem cársicos ou porosos, o que 

facilita em grande medida a penetração dos agentes poluentes nestes sistemas. 

                                                
1 O valor calculado a partir do qual se efetuou o cálculo foi 650mm, valor da média das estações de Barragem do Arade, Vale de Barriga, 
S. Bartolomeu de Messines e Paderne. 

Quadro III.3.2 

Caraterísticas dos sistemas aquíferos do concelho de Silves 

SISTEMA 

AQUÍFERO 

Área 

(km2) 

SUBSTRATO TRANSMISSIVIDADE 

(m3/dia) 

PRODUTIVIDADE 

(l/s) 

Ferragudo-

Albufeira 

 

117,1 

Calcarenitos, biocalcarenitos, 

arenitos, areias e calcários 

compactos. 

Calcários cretácicos: 200 a 600 

m3/dia. Formações miocénicas: 30 

a 750 m3/dia. 

5 l/s mediana 

Querença-Silves  

317,8 

Dolomitos, calcários oolíticos, 

dolomíticos compactos e 

margosos. 

A N de Purgatório (Paderne): 1200 

a 1700 m3/dia. Vale da Vila 

(Silves): 3000 a 30000 m3/dia. 

11,1 l/s mediana 

Albufeira-Rib.ª  

de Quarteira 

 

54,7 

Calcarenitos e biocalcarenitos, 

arenitos, areias, calcários 

dolomíticos e margosos. 

Entre 84 e 3080 m3/dia, sendo a 

média 540 m3/dia. 

9,4 l/s mediana 

Fonte: www.snirh.pt  
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A cartografia de vulnerabilidade dos sistemas aquíferos do Algarve (SGP, 1985) atribui à área do 

aquífero Querença-Silves um risco de contaminação alto por considerar que este se desenvolve em 

rochas carbonatadas de elevada carsificação. Para o aquífero Ferragudo-Albufeira o risco de 

contaminação é considerado variável, podendo variar entre médio alto-médio baixo, compreendendo 

aquíferos em rochas carbonatadas e sedimentos não consolidados. Já o aquífero Albufeira-Rib.ª de 

Quarteira é classificado com risco de contaminação médio a médio-baixo (SGP, 1985). 

 

COSTA et al., (1985) destaca como fontes poluidoras naturais a existência de rochas salíferas ou 

de intrusões salinas marinhas. Em ambos os casos a poluição pode estar relacionada com um 

número elevado de captações, que no primeiro caso podem levar à destruição das barreiras naturais 

de separação dos aquíferos e no segundo à sobre-exploração e avanço da cunha salina sobre o 

continente e consequente contaminação, tornando a água imprópria para consumo (Cap. III.6. e III.8.). 

 

Como fontes poluidoras antrópicas COSTA et al., (1985) destaca as atividades domésticas 

(aumento da população e consequente aumento de resíduos sólidos urbanos e águas residuais), 

agrícolas e industriais (vd. Cap. III.6. e III.8.). A cultura intensiva de citrinos, de pomares de 

abacateiros ou arrozais no barrocal são um dos principais focos de poluição dos aquíferos devido ao 

uso generalizado de fertilizantes e de pesticidas no combate às pragas e no aumento da produtividade 

(cf. fig. III.3.1 e fig. V.1.1) (vd. Caps. III.6. e III.8.). Também as suiniculturas contribuem de forma muito 

significativa para a poluição dos aquíferos principalmente através da rede hidrográfica sub-superficial1 e 

dos efluentes (vd. Caps. III.6. e III.8.). 

 

Mais recentemente um outro meio de potencial degradação física e química dos recursos hídricos 

subterrâneos é o golfe, que tem ganho relevância no Algarve e no concelho, onde se localizam dois 

campos de golfe ativos. As regas intensivas e o uso de químicos contribuem para a degradação da 

água dos aquíferos2, podendo levar à salinização, lixiviação e contaminação da água subterrânea. Os 

aquíferos são assim sistemas vulneráveis à poluição. Não obstante, são um recurso natural 

fundamental pois são reservas estratégicas de água, sendo que as áreas preferenciais de recarga 

                                                
1 As suiniculturas localizam-se na área da serra, pelo que a poluição não se faz de forma localizada sobre o aquífero mas sim através do 
escoamento superficial dos cursos de água, já que frequentemente os efluentes são despejados sem tratamento para os cursos de água.  
2 Embora à superfície os campos de golfe possam não estar sobre os aquíferos o comportamento da estrutura litológica local poderá 
condicionar a escorrência nesse sentido. 
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constituem uma servidão de utilidade pública1 de delimitação obrigatória num IGT, devendo a 

delimitação assentar no estudo da permeabilidade do substrato e declive do terreno - variáveis 

fundamentais do processo de infiltração. 

 

Deste modo a delimitação das Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA) foi 

elaborada com base nas opções apresentadas nas Orientações Estratégicas (OE) para a delimitação 

da REN 2, que define as metodologias a adotar. Nesse sentido, tal como aí é preconizado, foi adotada 

uma das metodologias de determinação de vulnerabilidade à poluição – o índice de vulnerabilidade 

EPIK – desenvolvido para sistemas aquíferos cársicos e baseado em 4 parâmetros, decompostos na 

fórmula: 

 

𝐹 = 3𝐸𝑖 + 𝑃𝑗 + 3𝐼𝑘 + 2𝐾𝑙 

 

Onde: 

E – Epicarso (avalia os aspectos da morfologia cársica); 

P – Cobertura de proteção (avalia a espessura do solo acima do aquífero cársico); 

I – Condições de infiltração (avalia o tipo de condições); 

K – grau de desenvolvimento da rede cársica (avalia o grau de desenvolvimento). 

 

Aos parâmetros são atribuídos valores de acordo com as características do terreno em presença e com 

o impacto potencial da poluição. Na aplicação desta metodologia os valores variam entre 9 (muito 

elevada vulnerabilidade) e 34 (baixa vulnerabilidade). Integram a REN as áreas integradas nas classes 

alta e muito alta, ou seja, valores <25.  

 

Índice EPIK  
(F) Vulnerabilidade 

  

≤ 19 Muito alta 

19 < F < 25 Alta 

> 25 Moderada a baixa 

 

                                                
1 Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos (AEPRA) de acordo com o DL 166/2008, de 22 de agosto, na atual redação 
dada pelo DL 124/2019, de 28 de agosto. 
2 Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro 
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Verifica-se assim, da observação da fig. III.3.3, que as áreas classificadas como AEPRA se restringem 

ao setor sul do concelho, associadas naturalmente a dois sistemas aquíferos. O aquífero Querença-

Silves apresenta a maior extensão de AEPRA, fruto não só da sua extensão, mas também da sua 

natureza e características (algum modelado cársico). As depressões cársicas constituem locais 

preferenciais para a recarga de aquíferos, integrando na sua quase totalidade áreas de recarga de 

aquíferos, de onde se destaca a depressão cársica de Tunes, integrada no aquífero Albufeira-Rib.ª de 

Quarteira (vd. fig. III.3.3). 

 

Para além das depressões cársicas, destacam-se também as áreas de afloramentos rochosos, como é 

possível observar na fig. III.3.3 no canhão do Ribeiro Meirinho, a sul de S. Bartolomeu de Messines, ou 

junto ao Foral. Destaca-se ainda a área da depressão cársica de Benaciate, uma área, que pelas suas 

caraterísticas morfológicas, é muito utilizada para a agricultura (vd. fig. III.3.1 e III.3.3). 

 

A proposta de AEPRA apresenta assim as áreas que, de acordo com as suas caraterísticas físicas, são 

mais vulneráveis à poluição e por esse motivo mais propensas à infiltração, podendo deste modo 

contribuir para um aumento da disponibilidade de água nos aquíferos, preconizando-se a sua proteção 

(ao abrigo do RJREN) no âmbito da elaboração do PDM (vd. Anexo XIII.6). 

 

 

III.3.3. HIDROGEOLOGIA. QUESTÕES CHAVE E ORIENTAÇÕES PARA O 

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E DESENVOLVIMENTO 

 

 

Da análise hidrogeológica efetuada resulta assim uma imagem relativa da sua importância para o 

ordenamento e desenvolvimento do território. Deve-se, como tal, concluir sobre algumas 

potencialidades e fragilidades que o território encerra a este nível. 

 

 

 

 

 



SILVES

ALGOZ E TUNES

ARMAÇÃO DE PÊRA

SÃO MARCOS DA SERRA

ALCANTARILHA E PÊRA

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

Pêra

Boião

Parra

Torre

Algoz Tunes

Vales

Foral

Gavião

Malhão

Bastos

Silves

Calvos

Estevão

Fragura

Sapeira

Pereira

Talurdo

Falacho
Aivados

Cumeada

Amorosa

Pedreira

Seiceira

Odelouca

Salgados

Assumadas

Esteveira

Poço Deão Cortezães

Ferrarias

Benaciate

Santa Ana

Perna Seca

Água Velha

Corte Peral

Águas Belas
Monte Ruivo

Casas Velhas

Corte Mourão

Poço Barreto

Alcantarilha

Terra Ruivas

Aldeia Ruiva

Vale Figueira

Vales de Pera

Corte Pereiro

Vale Fuzeiros

Vale de Touriz

Vale de Lousas
Montes Raposos

Areias de Pera

Zebro de Baixo

Foz do Ribeiro

Armação de Pêra

Monte das Pitas

Fontes da Matosa

Fonte de Louseiros

Benafátima da Serra

São Marcos da Serra

Portela de Messines

Herdade da Parreirinha

São Bartolomeu de Messines

LAGOA

LOULÉ

OURIQUE

ODEMIRA

PORTIMÃO

ALBUFEIRA

MONCHIQUE

ALMODÔVAR

Plano Diretor Municipal de SILVES

Fontes:
(CMS, 2017)
Planimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018)
Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019)
Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015)

´

ÁREAS ESTRATÉGICAS
DE PROTEÇÃO E 

RECARGA DE 
AQUÍFEROS

0 2 500 5 000
Metros

Fig. III.3.3 Pág. 146

Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de Aquíferos
Rede Viária
Edificado

Limites Administrativos
Concelho
Freguesia

Toponímia
CONCELHO

FREGUESIA

Outros topónimos

DOGU - Ordenamento, 2020

Projeção Transversa de Mercator; 
Elipsóide  GRS 80; PT-TM06 / ETRS89



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 147 

 

Sobre as potencialidades a valorizar de destacar, desde logo: 

 

1. a existência de aquíferos com importância relativa no concelho; 

2. a disponibilidade e qualidade dos recursos hídricos subterrâneos, em relação aos quais se 

deverão adotar boas práticas domésticas, agrícolas e industriais conducentes à sua manutenção já que 

são estas as atividades que mais contribuem para o aumento da poluição (COSTA et al., 1985). 

 

Há ainda fatores que expõem ou acentuam as fragilidades associadas à hidrogeologia, entre outras: 

 

1. as extensas áreas agrícolas (em particular os pomares de citrinos) sobre o aquífero Querença-

Silves que aumentam a suscetibilidade à contaminação; 

2. a produção de “solo urbano” para os múltiplos fins (do residencial ao industrial), em áreas não 

infraestruturadas e/ou que potenciem o povoamento difuso; 

3. o elevado número de captações que pode contribuir para a degradação dos recursos subterrâneos 

por lixiviação, salinização ou poluição; 

4. as suiniculturas, atividades industriais ou terciárias (oficinas, estaleiros, etc.) não infraestruturadas 

de modo a permitir um adequado tratamento de efluentes; 

5. infraestruturas de saneamento (tratamento de efluentes) desadequados ou insuficientes para 

salvaguardar a qualidade dos efluentes; 

6. o meio urbano, intensivo na utilização da água e em produção de efluentes não apenas 

domésticos, mas também na restauração (óleos despejados para a rede de águas pluviais), ou mesmo 

relacionados com a circulação automóvel (óleos, combustível, desgaste de borrachas). 

 

Face às fragilidades apontadas relativamente à hidrogeologia do concelho, deixam-se algumas 

orientações a equacionar na elaboração de propostas para o ordenamento do território e 

desenvolvimento, a base para a promoção da qualidade e disponibilidade de água (vd. quadro III.3.3). 
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III.3.4. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 
 

 

Os sistemas aquíferos com desenvolvimento no concelho têm grande relevância, visto constituírem 

reservas estratégicas de água, o que também é válido em termos regionais, tendo em conta os limites 

e dimensão dos sistemas que ocorrem no território concelhio. A crescente pressão humana no setor a 

sul do eixo Silves-Messines tem contribuído para aumentar a vulnerabilidade destes sistemas, não só 

pela produção de solo urbano, mas também pelo aumento da área de citrinos, que contribuem para 

aumentar a suscetibilidade à contaminação e a sobre-exploração. É pois importante adotar uma política 

conducente à recarga (quantidade e qualidade) dos aquíferos como instrumento de desenvolvimento 

estratégico para o território. 

 

 

 

 

Quadro III.3.3 

Orientações estratégicas  

Incentivar os agricultores e hortofruticultores bem como os responsáveis pelos campos de golf a reverem o 
tipo de fertilizantes e pesticidas, apoiando a utilização de produtos ambientalmente amigos; 
Incentivar os agricultores para as culturas biológicas; 
Formar para políticas dos 3’R’s em simultâneo com a sensibilização dos impactes dos lixos na água; 
Formar e incentivar para a otimização do consumo de água; 
Fiscalizar as captações de água ilegais de modo a minimizar os impactes na exploração do aquífero; 
Formar e incentivar as atividades pecuárias a adotarem todas as medidas necessárias ao tratamento de efluentes, 
fiscalizando a atividade; 
Melhorar / modernizar o sistema de abastecimento do perímetro de rega (AHSLP) de modo a minimizar os 
impactes das captações nos aquíferos; 
Fiscalizar / monitorizar a emissão de efluentes industriais indevidos em cursos de água promovendo ações projetos 
específicos conducentes a minimizar e eliminar descargas para a rede de saneamento. 
Reforçar a fiscalização das fossas sépticas domésticas; 
Ter como regra a proibição da edificação difusa. As exceções eventualmente a criar deverão devidamente 
acauteladas; 
Melhorar as infraestruturas de tratamento de efluentes, dotando-as de maior capacidade; 
Estimular o desenvolvimento de projetos de recolha, tratamento e reutilização de óleos; 
Adotar políticas e medidas conducentes a minimizar e a estimular a utilização do automóvel, nomeadamente, 
em meio urbano e nas deslocações pendulares diárias. 
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III.4.1. HIDROGRAFIA 

 

 

A água é um bem fundamental para a vida e para as atividades humanas, com especial relevância para 

o consumo, agricultura e indústria. Segundo as considerações da Diretiva Quadro Água1 (DQA, 2000), 

a água é “um património, que deve ser protegido, defendido e tratado como tal”, tendo também 

capacidade de se regenerar (a longo prazo). Assim, um uso adequado e a proteção dos recursos 

hídricos são fundamentais para assegurar a existência per si e uma utilização sustentável. 

 

No domínio internacional os relatórios sobre o ambiente fazem referência à água, mais em termos de 

qualidade que de quantidade. A grande prioridade de momento é a qualidade da água de superfície e 

subterrânea de modo a que sejam atingidos os objetivos ambientais dentro dos prazos estipulados – 

2007-2013 (DQA, 2000; APA, 2007). A manutenção e gestão dos recursos hídricos no sentido de 

garantir a sua qualidade são imposições por parte da legislação europeia e têm obrigatoriamente de ser 

cumpridas. Contudo, é fundamental mencionar a variável quantidade, uma vez que garantir a 

existência dos recursos a prazo é um desafio a enfrentar, tendo em atenção as dificuldades, como as 

alterações climáticas (vd. Cap. III.1.), crescimento demográfico (vd. Cap. IV.1.) ou as flutuações 

populacionais sazonais (vd. Cap. IV.2.). 

 

Pela sua importância a água é amplamente abordada na legislação portuguesa2, enquanto um recurso 

a salvaguardar (qualitativa e quantitativamente) ou como um fator de risco para pessoas e bens, sendo 

que em termos de quantidade e qualidade da água, a Lei da Água é aquela que fornece os principais 

contributos, nomeadamente, através dos seus objetivos: proteção de águas superficiais, subterrâneas e 

marinhas, a sua gestão sustentada, a mitigação dos seus efeitos negativos e o compromisso de 

cumprimento de objetivos internacionais. 

                                                
1 Diretiva 2000/60/CE, de 23 de outubro, transposta para o direito interno pela à Lei da Água (L 58/2008, de 29 de dezembro, alterada 
pelo DL 245/2009, de 22 de setembro e pelo DL 130/2012, de 22 de junho). 
2 Por exemplo no RJREN, no DL 364/98, de 21 de novembro, que estabelece a obrigatoriedade dos planos municipais serem instruídos 
de uma carta de zonas inundáveis e DL 115/2010, de 22 de outubro, que aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de 
inundações, que transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 2007/60/CE, de 23 de outubro, na L 54/2005, de 15 de novembro, na 
redação que lhe foi dda pela L 78/2013, de 21 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos ou no DL 80/2015, de 14 
de maio e na Lei da Água entre outros. 
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A nível regional é o Plano de Bacia Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PBHRA) (INAG, s/data) que 

define os grandes objetivos para as bacias hidrográficas existentes na região, sendo aqui apresentado 

enquanto instrumento de ordenamento para as bacias hidrográficas e não como fonte fundamental de 

informação1.  

 

No presente capítulo aborda-se exclusivamente as águas superficiais interiores, caraterizando os 

cursos de água de acordo com as suas particularidades físicas e capacidade de resposta a eventos de 

precipitação muito intensa, tendo como unidade espacial a bacia hidrográfica. A água enquanto 

recurso e fenómeno potencialmente perigoso será tratada em sede própria (vd. Cap. III.6. e III.7.).  

 

 

DOS OBJETIVOS E METODOLOGIA 

 

Colocam-se assim como objetivos fundamentais deste capítulo:  

 

1. definir uma rede hidrográfica rigorosa para o concelho, fácil de trabalhar e interpretar; 

2. delimitar uma “rede” de bacias e sub-bacias hidrográficas, com importância regional ou enquanto 

geradoras de escoamento elevado com consequências para pessoas e/ou bens; 

3. caraterizar a rede e as bacias em conjunto, como forma de obtenção de dados associados; 

4. caraterizar o regime hidrológico dos cursos de água do concelho; 

5. obter valores reais de caudais de ponta baseados em eventos de precipitação muito intensa para 

cada bacia e sub-bacia; 

6. perceber a importância destes caudais de ponta nas seções de referência das bacias; 

7. elaborar uma tabela de dados compilados que efetue cálculo automático das fórmulas, mediante 

introdução de dados de base para cada bacia ou secção que se pretenda analisar; 

                                                
1 Foram utilizados apenas os dados de altitude média e declive médio da bacia do Arade, uma vez que a informação altimétrica em 
formato digital disponível se resume aos limites administrativos do concelho. Importa ainda referir que em relação ao PBHRA o PDM 
apresenta algumas discrepâncias, no que respeita à altitude máxima, que se considera ser 902 m e à área da bacia, uma vez que no 
âmbito da caraterização se considera que a bacia integra apenas os cursos de água que drenam diretamente para o rio Arade, excluindo 
assim o setor entre a desembocadura do Rio Arade e a Ria de Alvor, que o PBHRA considera enquanto bacia hidrográfica do Arade. De 
acrescentar que uma vez que os grandes objetivos do PBHRA se prendem com a qualidade dos recursos hídricos, em consonância com 
o estabelecido na DQA e na Lei da Água e que se encontra em elaboração o Plano de Gestão da Região Hidrográfica (PGRH), o PBHRA 
será analisado mais detalhadamente no Cap. III.6.. 
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8. identificar pontos chave que resumem a informação relativa às bacias e à rede, no sentido de 

apontar os grandes fatores positivos e negativos que daí advêm; 

9. definir propostas na área do planeamento e desenvolvimento com o objetivo de melhorar os aspetos 

negativos ou de minimizar os seus efeitos e de tirar partido dos aspetos positivos.  

 

 

Face a estes objetivos, o capítulo encontra-se dividido em duas partes fundamentais: uma de 

caraterização da rede hidrográfica e bacias hidrográficas, e uma parte da análise hidrológica onde se 

apresentam os valores dos cálculos de tempos de concentração e dos caudais de ponta para valores 

de precipitação máxima anual diária e se caraterizam as cheias e inundações no concelho. 

 

A análise da rede e das bacias parte da escala regional para a local, abordando a rede hidrográfica, a 

hierarquia dos cursos de água e as bacias hidrográficas nas suas caraterísticas geométricas e físicas. 

Posteriormente é aprofundada a caraterização morfométrica, altimétrica e declive. A análise hidrológica 

foi efetuada para o conjunto das bacias, comparando-as de modo a destacar os principais pontos de 

convergência e de diferenciação entre elas. As conclusões são apresentadas de molde a se anotarem 

as principais potencialidades e constrangimentos relativos à hidrografia e onde se apresentam algumas 

orientações de ação e projeto (vd. III.4.7).  

 

Considerou-se pertinente desenvolver de forma mais focalizada a metodologia para a definição de dois 

elementos em análise: 

 

a. rede hidrográfica; 

b. bacias hidrográficas. 

 

 

Pela sua importância para a caraterização da hidrografia e hidrologia, são fundamentais e careciam de 

um tratamento de base que permitisse não só a sua representação, como a manipulação da 

informação geográfica associada. Em ambos os casos, a metodologia que esteve na origem dos 

elementos coaduna-se com os objetivos propostos para o capítulo. 
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DA REDE HIDROGRÁFICA 

 

A rede hidrográfica utilizada na caracterização hidrográfica do concelho deriva da cartografia de base – 

Altimetria à escala 1:10 000 (CMS/DGT, 2018) em formato 3D. Foram aplicados os processos de 

limpeza e controlo de qualidade e “cálculo” do número de ordem, de acordo com o método de Strahler, 

como se verá adiante. 

 

DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS 

 

Os objetivos preconizados determinaram a adoção de uma metodologia sustentada fundamentalmente 

em critérios morfológicos, composta por três fases e com recurso a software SIG. 

 

A primeira fase consistiu na delimitação das bacias hidrográficas mais relevantes enquanto geradoras 

de escoamento para o concelho (Arade, Alcantarilha, Vale do Olival, Espiche, Odelouca, Perna Seca, 

Benafátima, Gavião, Falacho, Enxerim, Vale Fontes e Pereirinho), num total de 4 bacias e 8 sub-

bacias, respetivamente. Tendo em conta os objetivos, as bacias foram delimitadas “manualmente” em 

detrimento dos métodos automáticos (menos rigorosos devido à generalização que têm subjacente), 

tendo por base a altimetria do concelho à escala 1:10 000 (CMS/DGT, 2018) para as bacias que 

ultrapassam os limites administrativos do concelho. 

 

Após a individualização das bacias, procedeu-se ao seu tratamento em ambiente SIG para posterior 

cálculo dos parâmetros de caraterização. Para a rede hidrográfica foi extraída informação como o 

comprimento da linha de água principal, o comprimento total dos cursos de água ou o número total das 

linhas de água; para as bacias foram obtidos dados relativos às altitudes máximas, médias e mínimas 

ou declives1, mediante o seu cruzamento com o MDT. Terminou-se o processo com a elaboração dos 

cálculos geométricos do sistema de drenagem e hidrológico (e.g., factor forma, coeficiente de 

compacidade, tempo de concentração, caudal de ponta), fundamentais para a análise da hidrologia 

superficial do concelho.  

 

 

                                                
1 O MDT é um TIN produzido com base na informação completa (linhas e pontos) da altimetria do concelho e do qual foram extraídos 
posteriormente os declives (em percentagem) para informação raster (no formato grid) com um cell size de 5 metros. 
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III.4.1.1. REDE HIDROGRÁFICA DO CONCELHO 

 

 

A rede hidrográfica do concelho de Silves, à semelhança de outras variáveis geográficas, apresenta 

assimetrias significativas entre o setor norte e o sul do eixo Silves-Messines (vd. fig. III.4.1.). 

 

No setor norte a rede hidrográfica tem origem nos dois grandes centros geradores de precipitação do 

Algarve, i.e., a serra de Monchique e a serra do Caldeirão (vd. Cap. III.1.). O escoamento superficial é 

assim no essencial orientado para o concelho, numa posição deprimida relativamente a estes relevos. 

A rede é muito densa, fruto do substrato litológico de xistos e grauvaques (vd. Cap. III.2.), muito 

impermeáveis mas facilmente tocados pela erosão linear (FEIO, 1952) e erosão regressiva, além da 

forte componente estrutural que o relevo apresenta. Estes fatores conjugados – litologia, morfologia e 

tectónica - condicionaram assim um padrão de drenagem da rede hidrográfica complexo, embora se 

destaque o padrão dendrítico por vezes associado ao padrão retangular (MMA, 2004) (vd. fig. III.4.1). 

 

No setor sul a rede hidrográfica é quase exclusivamente interna, sendo pouco relevantes os cursos de 

água provenientes dos concelhos limítrofes. A rede é menos densa que a norte, embora o padrão de 

escoamento seja igualmente dendrítico, destacando-se alguns troços com marcado controlo estrutural, 

onde o padrão retangular marca presença (vd. fig. III.4.1). 

 

Considerando o comprimento dos cursos de água (quadro III.4.1), a Ribeira de Odelouca é o curso de 

água mais importante com 92,7 km, seguido do Rio Arade com 73,0 km, sendo o barranco do Vale do 

Olival o menor curso de água individualizado, com 4,0 km de comprimento. 

 

Atentando para o quadro III.4.1 é ainda possível destacar disparidades existentes ao nível do 

escoamento e das caraterísticas altimétricas das respetivas cabeceiras e desembocaduras dos cursos 

de água principais, observando-se dois tipos cursos de água: aqueles com desembocadura ao nível do 

mar – aproximadamente 0m - e outros com desembocaduras a altitudes elevadas, entre 90m e 130m 

de altitude (vd. quadro III.4.1). 
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III.4.1.2. HIERARQUIA DA REDE HIDROGRÁFICA 

 

 

A hierarquia da rede hidrográfica, reflete a importância da rede de drenagem de cada bacia e o seu 

grau de ramificação (REIS, 1996), tendo sido definida segundo a ordem de Strahler. Neste método 

quanto maior o número de ordem, maior o número de tributários e maior capacidade de drenagem do 

fluxo gerado pela bacia1. No entanto, um menor número de ordem não significa necessariamente uma 

menor capacidade de escoamento ou que seja uma bacia suscetível, e.g., à ocorrência de cheias ou 

inundações, já que os fatores do escoamento não estão apenas relacionados com a densidade de 

cursos de água ou com a precipitação, sendo igualmente relevantes o solo, declive, vegetação e grau 

de impermeabilização. 

 

Os cálculos efetuados revelam que o número de ordem máximo no concelho é 8, atingido na 

confluência do Rio Arade com a Ribeira de Odelouca, a W de Silves, grosso modo. O Rio Arade e a 

Ribeira de Odelouca são assim cursos de água estruturantes no concelho, pela sua importância, 

                                                
1 Refere-se contudo, que não existe uma relação de proporcionalidade direta entre o número de ordem e a capacidade de transporte dos 
cursos de água. Um curso de água de ordem 4 excederá em capacidade de transporte um outro de nível 1, em muito mais de 4 vezes. 

Quadro III.4.1 

Caraterísticas da rede hidrográfica principal 

Cursos de 
água 

Comprimento do c. 
água principal (km) 

Altitude da 
cabeceira (m) 

Altitude da 
 foz (m) 

Arade * 73,3 440 0 
Falacho 24,5 301,4 0,8 
Enxerim 13,0 284,4 4,5 
Gavião* 19,1 165 95 
Vale Fontes 6,0 294,7 125 
Pereirinho 5,7 375,9 130 
Odelouca * 93,0 470 0 
Perna Seca 16,2 319,6 95 
Benafátima 7,6 197,1 90 
Alcantarilha 32,1 282 0 
Espiche 9,5 65 1,4 
Vale do Olival 3,0 74,7 2,8 

         

 

 * valores para a totalidade da bacia 
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capacidade de gerar caudal e de organização da rede hidrográfica. Ambos apresentam o número de 

ordem 7, o que revela à partida uma grande capacidade de escoamento, sensivelmente até à 

depressão de São Marcos da Serra (vd. fig. III.4.2).  

 

 

Com número de ordem 5 surgem a Ribeira de Alcantarilha, as secções terminais das ribeiras do 

Falacho e Gavião e do Ribeiro do Vale da Mata (afluentes do Arade), o Rio Arade até Foz do Ribeiro, 

as secções terminais dos ribeiros da Perna Seca e Besteiros (a Norte de São Marcos da Serra) e a 

Ribeira de Odelouca, sensivelmente até Corte Peral (vd. fig. III.4.2 e quadro III.4.2).  

 

Os cursos de água de ordem 4 são de média dimensão (no contexto do concelho), destacando-se a 

Ribeira do Enxerim e de Benafátima e os principais afluentes dos cursos de água de maior dimensão, 

sendo os cursos de água com número de ordem 3 que apresentam um menor número de afluentes, 

como a Ribeira de Espiche e de Algoz, afluente da Ribeira de Alcantarilha e que drena a depressão de 

Tunes, e a Ribeira do Vale da Vila, afluente do Arade fora do concelho (vd. fig. III.4.2 e quadro III.4.2).  

 

Com número de ordem 2 e associados às bacias em análise destacam-se apenas a Ribeira do Vale 

do Olival e o Ribeiro do Pereirinho. A generalização implicou que também o Rio Arade e a Ribeira de 

Odelouca atinjam a ordem 2 no troço montante externo ao concelho, à semelhança da Ribeira de 

Boina, afluente do Rio Arade (vd. fig. III.4.1). Os cursos de água de primeira ordem apresentam-se, 

naturalmente, em maioria, no topo das cabeceiras das linhas de água (vd. fig. III.4.2 e quadro III.4.2). 

Quadro III.4.2 

Número de cursos de água por número de ordem e número total de cursos de água por bacia 

Bacias 
Hidrográficas 

Cursos de água por número de ordem Número de 
ordem 

N.º total cursos 
água 7 6 5 4 3 2 1 

Arade (totalidade) 1 - 1 4 26 133 598 7 763 (2541) 

Odelouca - 1 1 10 36 181 723 6 952 

Perna Seca - - 1 1 6 38 149 5 195 

Benafátima - - - 1 3 11 52 4 67 

Falacho - - 1 1 6 34 182 5 224 

Enxerim - - - 1 3 26 130 4 160 
Gavião - - 1 1 5 30 123 5 160 

Vale Fontes - - - 1 2 5 32 4 40 

Pereirinho - - - - - 1 13 2 14 

Alcantarilha - - 1 3 10 48 195 5 257 

Espiche - - - - 1 3 23 3 27 

Vale do Olival - - - - - 1 9 2 10 
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A hierarquia dos cursos de água mostra assim que os grandes cursos de água do concelho são: Arade, 

Odelouca e Alcantarilha, com um elevado número de tributários (vd. quadro III.4.2) que contribuem 

para que a drenagem seja mais eficaz, já que os números de ordem mais baixos representam cursos 

de água com funcionamento exclusivo durante episódios de precipitação intensa. 

 

 

III.4.1.3. BACIAS HIDROGRÁFICAS DO CONCELHO 

 

As bacias hidrográficas constituem unidades espaciais definidas pela totalidade da área que contribui 

para o escoamento que atravessa uma secção do curso de água (secção de referência da bacia). A 

bacia hidrográfica é assim composta por um canal ou conjunto de canais de escoamento interligados 

que drenam a água precipitada sobre ele(s) para uma única saída, ou seja, para a sua secção de 

referência (REIS, 1996). Os limites da bacia são definidos a partir das linhas de festo1 que condicionam 

a direção do escoamento para a bacia2.  

 

No concelho foram delimitadas as 12 bacias mais importantes, tendo como critérios para a sua 

consideração  neste âmbito,  a dimensão e a suscetibilidade que cada uma apresenta no percurso ou 

na desembocadura, à ocorrência de cheias e/ou inundações. Surgem assim bacias muito díspares, 

desde a bacia do Arade, com 979,4 km2, à sub-bacia do Pereirinho, com 3,4 km2 (vd. fig. III.4.3 e 

quadro III.4.3), como se verificará adiante.  

 

Tendo em vista a facilidade de exposição e uma melhor compreensão das suas caraterísticas e da sua 

relação com o contexto geográfico onde se inserem, a análise às bacias será feita de norte para sul por 

grupos de bacias em função do contexto geomorfológico e hidrológico onde se inserem. Há então que 

considerar dois grandes grupos de bacias, nomeadamente, as: 

 

1. bacias do maciço antigo; 

2. bacias da orla mesocenozóica. 

 

                                                
1 As linhas de festo consistem em topos, que no caso das bacias hidrográficas funcionam como linhas divisórias de águas. 
2  É, contudo, de notar que muitas vezes os limites exteriores das bacias não dão a exata distribuição do escoamento, já que os limites 
freáticos podem não corresponder aos interflúvios levando a eventuais diferenças de escoamento entre bacias vizinhas. 
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1. AS BACIAS DO MACIÇO ANTIGO 

 

No setor norte as bacias são mais homogéneas em termos de caraterísticas físicas que no setor sul. 

No conjunto das sub-bacias todas têm o mesmo tipo de substrato, em termos gerais apresentam um 

relevo muito movimentado e têm áreas inferiores a 50km2, excetuando-se a bacia de Odelouca (vd. 

quadro III.4.3). O declive é muito acentuado devido à litologia e forte controlo estrutural da área, 

constituída por xistos e grauvaques, impermeáveis e facilitadores do escoamento superficial 

concentrado, o que favoreceu a instalação de cursos de água.  

 

a. BACIA HIDROGRÁFICA DO ARADE 

 

A bacia hidrográfica do Arade, uma das mais importantes do Algarve, tem uma área de 979,4 km2 que 

se estendem pelos concelhos de Loulé, Almodôvar, Ourique, Monchique, Portimão e Lagoa (vd. quadro 

III.4.3 e fig. III.4.3). Apresenta uma forma alongada, com cerca de 47km de comprimento (desde a 

nascente até à desembocadura) e uma largura máxima de 23km (vd. quadro III.4.5 fig. III.4.3).  

 

 

 

 

Quadro III.4.3 

Caraterísticas físicas das bacias hidrográficas 

 
Bacias 

Área 
 (km2) 

Perímetro  
(km) 

Comprimento 
da bacia (km) 

Comprimento total 
da rede (km) 

Arade * 979,4 188,2 47 2229,1 

Odelouca * 512,1 178,1 53 1088,4 

Perna Seca 42,5 39,9 10,1 176,4 

Falacho 35 42,2 14,8 155,0 

Enxerim 23,3 27,6 10 105,4 

Gavião* 52,7 49,7 13.1 151,0 

Benafátima 13,7 22,5 6,6 57,6 

Vale Fontes 10,5 19,1 5,5 37,6 

Pereirinho 3,4 11,9 4,8 13,7 

Alcantarilha 206 91,7 21,6 345,6 
Espiche 10,8 23,1 8,1 39,8 

Vale do Olival 4,3 10 3,7 8,7 
      

  * dados para a totalidade da área da bacia 
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No concelho de Silves cerca de 90% da área da bacia desenvolve-se no substrato de xistos e os 

restantes 10% em materiais datados do Triásico, na depressão periférica (cf. fig. III.2.9). É, contudo, de 

realçar que uma parte significativa do rio Arade ocorre sobre calcários com idade Jurássica, como é o 

caso da ribeira do Vale da Vila, o mais meridional dos seus afluentes (com expressão no terreno), com 

a desembocadura fora da área do concelho (vd. fig. III.4.1).  

 

A bacia encerra a maior amplitude altimétrica, atingindo as maiores e menores no extremo Nordeste e 

no Sudoeste do concelho, respetivamente. Engloba quase toda a área de serra do concelho, na qual as 

altitudes são, regra geral superiores a 100m, excetuando-se os leitos dos grandes cursos de água (vd. 

fig. III.4.4), como a confluência dos vales do Arade e Odelouca, onde a altitude é inferior a 100m (vd. 

fig. III.4.4). Desta área destacam-se pequenos relevos isolados, com altitudes inferiores a 100m, de 

entre os quais o “monte de Silves” (vd. fig. III.4.4).  

 

O declive médio bacia do Arade é relativamente elevado, i.e., na ordem do 25%, ainda assim é um dos 

mais baixos do conjunto das bacias do norte do concelho (cf. quadros III.4.3, III.4.4, III.4.5 e III.4.6). As 

áreas menos declivosas correspondem ao fundo dos vales do rio Arade e ribeira de Odelouca, à área 

de Poço Deão, a sul da cidade de Silves, à depressão Amorosa-Messines e à depressão de São 

Marcos da Serra, com declives na ordem dos 5% a 10% (vd. fig. III.4.5).  

 

Tendo em atenção que se localiza fundamentalmente numa área de xistos, a rede de drenagem é 

densa e bem organizada, em particular no setor a norte de São Bartolomeu de Messines, a norte de 

São Marcos da Serra e a norte de Silves (vd. fig. III.4.1). Os padrões de drenagem são dendrítico e 

retangular entrosados, podendo verificar-se áreas de potencial desenvolvimento de capturas, fruto da 

evolução do modelado. 

 

b. BACIA HIDROGRÁFICA DE ODELOUCA 

 

A bacia hidrográfica do Odelouca, a segunda maior do concelho e uma das sub-bacias do Arade, tem 

uma área de 512,1km2 e abrange parte dos concelhos de Silves, Almodôvar, Ourique, Monchique e 

Portimão (vd. fig. III.4.3 e quadro III.4.3), sendo que da sua área total, 55,9% desenvolve-se fora do 

concelho. Tem um comprimento total na ordem dos 53km, com uma foz com cerca de 4 km de largura, 
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e apresenta em termos gerais uma forma alongada e estreita, orientada no sentido NE-SW, com 

inflexão para sul no contacto com o concelho de Monchique (vd. fig. III.4.3).  

 

De um modo geral a bacia integra-se no maciço antigo, sendo por isso desenvolvida em xistos. Há 

contudo a presença de terraços fluviais, que pontualmente marcam as suas margens e dos seus 

principais afluentes, e de calcários datados do Triásico e Jurássico junto da foz (cf. fig. III.2.9).   

 

Relativamente ao declive esta bacia é, em termos médios, mais declivosa que a do Arade, com 32,1% 

de declive, devido ao relevo da área da serra, uma vez que o vale da Ribeira de Odelouca tem um 

entalhe mais marcado que o Rio Arade e áreas aplanadas menos extensas, em comparação com o 

vale inferior do Arade (vd. fig. III.4.5 e quadro III.4.4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor sul o vale da ribeira de Odelouca é um pouco mais amplo que a montante, com declive de 

aproximadamente 5% (vd. fig. III.4.5). O rebaixamento dos leitos dos cursos de água é também 

responsável pela existência de declives mais moderados junto dos principais cursos de água, que 

tentam atingir o nível de referência, neste caso 0m (vd. fig. III.4.5).  

 

A instalação da ribeira de Odelouca por controlo estrutural levou ao desenvolvimento de meandros em 

praticamente toda a sua extensão que permitem a diminuição da velocidade de escoamento e criam 

condições para a deposição de materiais (setor de acreção) mas também para a erosão do substrato 

(setor de erosão) (vd. fig. III.4.1). Os meandros são particularmente visíveis entre Azilheira e Boião e 

entre Sapeira e Odelouca (vd. fig. III.4.1). 

 

 

Quadro III.4.4 

Declive médio e altimetria das bacias de Arade, Odelouca e Perna Seca 

 Declive 
médio (%) 

Altitude 
média (m) 

Altitude 
máxima (m) 

Altitude 
mínima (m) 

Arade* 25** 208** 902 0 

Odelouca* 32,1 179,2 869 0 

Perna Seca 30,1 390,7 210,3 95 
       * Valores para a totalidade da bacia ** Dados do PBHRA 
 

       Fonte: P.B.H.R.A (1999) 
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Do ponto de vista altimétrico a bacia hidrográfica tem uma grande amplitude altimétrica que varia entre 

os 0m, na foz, e os 869m em Monchique (425m dentro do concelho) com um valor médio de 179,2m 

(vd. quadro III.4.4). O setor norte da bacia é mais movimentado, as altitudes inferiores a 75m têm muito 

pouca expressão, localizando-se exclusivamente no setor ocidental. Contudo, o vale principal e os seus 

principais afluentes encontram-se muito marcados na morfologia no setor montante, entre os 100m e 

150m (vd. fig. III.4.5). É possível observar na fig. III.4.5 como a ribeira de Odelouca transpôs os 

degraus deixados pela falha de São Marcos da Serra e pelas falhas a ela paralelas, principalmente 

junto à localidade de Sapeira (vd. Cap. III.2.). 

 

c. BACIA HIDROGRÁFICA DA PERNA SECA 

 

Esta bacia hidrográfica localiza-se no setor norte do concelho e é a maior sub-bacia localizada 

integralmente dentro do concelho (vd. fig. III.4.3) com 42,5km2 de área e aproximadamente 10km de 

comprimento (vd. quadro III.4.3). 

 

Do ponto de vista altimétrico é muito heterogénea, com altitudes que variam entre os 95m e os 390,7m 

(vd. quadro III.4.4), sendo que as maiores se atingem no extremo oriental da bacia, diminuindo 

gradualmente para oeste, até à desembocadura (vd. fig. III.4.5). É esta a área mais aplanada da bacia, 

com altitudes entre 95m e 150m, resultante da confluência da ribeira da Perna Seca com o seu 

principal afluente (barranco da Água Velha) e com a ribeira de Odelouca, que tiveram a capacidade de 

construir uma ampla planície aluvial (vd. fig. III.4.5). As altitudes inferiores a 150m estendem-se até 

cerca de metade da bacia, ao longo dos dois cursos de água de maiores dimensões (vd. fig. III.4.4). 

 

O declive é muito acentuado, superior a 20% na maior parte da área, sendo em termos médios de 

30,1% (vd. quadro III.4.4). O fundo do vale do ribeiro da Perna Seca é aplanado, destacando-se os 

declives entre 0 e 10% (vd. fig. III.4.5), mas não em toda a sua extensão, havendo áreas onde o vale é 

muito encaixado (setor a jusante de Perna Seca). O setor montante deste curso de água desenvolve-se 

numa área aplanada (entre os 200m e os 250m de altitude), com declives que variam entre os 5% e os 

20%, como se pode observar nas figuras III.4.4 e III.4.5, respetivamente. Não obstante a sua dimensão, 

capacidade de geração de caudal elevado e declive acentuado, esta bacia é uma das que tem maior 

cobertura vegetal, o que favorece a infiltração, diminui o efeito splash e diminui a velocidade de 

escoamento da água de escorrência. 
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Com dimensão mais modesta, as bacias do Gavião, Enxerim e Falacho têm em comum serem sub-

bacias da bacia do Arade e de todas terem uma pequena porção da sua área na depressão periférica. 

 

d. BACIA HIDROGRÁFICA DO GAVIÃO  

 

A bacia do Gavião tem uma área total de 52,7km2 mas apenas 31,3km2 dentro do concelho, um 

perímetro de 49,7km e 13,1km de comprimento (vd. quadro III.4.5). O substrato é constituído 

essencialmente por materiais de idade Carbónica, embora também se desenvolva em substrato datado 

do Triásico (depressão periférica) e Jurássico (calcários dolomíticos do Pico Alto) (cf. fig. III.2.9).  

 

As altitudes são moderadas, variando entre 334,3m e 95m (vd. quadro III.4.5), e o modelado encontra-

se muito dissecado por ação erosiva e da tectónica (vd. fig. III.4.4). Cerca de metade da bacia regista 

uma altitude na ordem dos 100-150m, fundamentalmente na área central, onde se localiza a 

desembocadura da Ribeira de Gavião (vd. fig. III.4.4). Em direção aos bordos a altitude aumenta, 

atingindo 334,3m no limite NE (vd. quadro III.4.5), no entanto a altitude máxima absoluta é de 467m 

atingidos na Rocha dos Soidos (concelho de Loulé).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Em termos médios o declive é de 20,9%, um valor moderado quando comparado com os valores 

médios das restantes bacias do setor norte (vd. quadro III.4.5). Do modelado dissecado resultam 

declives baixos a moderados no setor ocidental, onde se desenvolvem as depressões de Santa Ana–

Aldeia Ruiva e de Amorosa–Messines, e ao longo da ribeira do Gavião, cujo traçado meandriforme 

contribuiu para o desenvolvimento de áreas aplanadas. O setor oriental apresenta declives mais 

acentuados, em geral superiores a 20% (vd. fig. III.4.5). Também a margem direita da falha de São 

Quadro III.4.5 

Declive médio e altimetria das bacias de Falacho, Enxerim e Gavião 

 Declive  
médio (%) 

Altitude 
média (m) 

Altitude 
máxima (m) 

Altitude 
mínima (m) 

Falacho  32,4 141,6 317,5 0,1 

Enxerim 37 128,5 303,1 4,5 

Gavião* 20,9 165,4 334,3 95 
 

* Dados para a área dentro do concelho 
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Marcos, o Penedo Grande, imediatamente a norte de São Bartolomeu de Messines e a margem sul da 

depressão Amorosa–Messines apresentam declives muito acentuados. (vd. fig. III.4.5).  

 

e. BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ENXERIM E DO FALACHO 

 

As bacias do Enxerim e Falacho são as bacias de menor dimensão integradas no maciço antigo, com 

23,3km2 e 35km2, respetivamente (vd. quadro III.4.3). Cerca de 90% da área de cada uma desenvolve-

se em xistos e grauvaques, sendo a sua foz marcada por materiais datados do Triásico e em cobertura 

aluvionar recente (cf. fig. III.2.9). Em ambas as bacias, a litologia, vegetação e declive ajudam a 

justificar os elevados valores de escoamento superficial e de tempo de concentração (vd. Cap. III.4.6.). 

 

A forma de cada uma é alongada e estreita, desenvolvendo-se em folha e são contíguas na maior parte 

das suas áreas (vd. fig. III.4.3). A bacia do Enxerim têm cerca de 4km no setor mais largo (intermédio) 

e cerca de 350m na desembocadura. A bacia do Falacho tem uma largura quase constante – 

aproximadamente 2km.  

 

No que respeita à altimetria verifica-se um aumento gradual de jusante para montante, com mínimos 

inferiores a 5m (nas desembocaduras) e máximos superiores a 300m (nas cabeceiras) (vd. fig. III.4.5 e 

quadro III.4.5). Destacam-se as áreas aplanadas no limite montante das duas bacias acima de 250m e 

na desembocadura da ribeira do Falacho, abaixo de 25m (vd. fig. III.4.4). 

 

Relativamente ao declive médio os valores são muito elevados, superiores a 30% (vd. quadro III.4.5). 

No entanto as desembocaduras têm declives relativamente baixos, na ordem dos 10%, onde as ribeiras 

procuram atingir o nível de referência do Rio Arade (vd. fig. III.4.5).  

 

Pela observação da figura III.4.5 verifica-se que em ambas as bacias se destacam as áreas em que o 

declive é superior a 25%, no entanto importa anotar a capacidade de entalhe dos principais cursos de 

água, ao longo dos quais o declive é de cerca de 10%. Na bacia do Enxerim destacam-se os troços dos 

cursos de água entre a desembocadura e Águas Belas e na bacia do Falacho destaca-se a Ribeira do 

Falacho entre as latitudes de Falacho e Bastos e entre Gavião e Herdade da Parreirinha vd. fig. III.4.5). 
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Por último analisam-se as bacias de Benafátima e Vale Fontes (em conjunto com a bacia do 

Pereirinho1), por serem as que mais se aproximam em termos de caraterísticas físicas. As bacias em 

análise desenvolvem-se exclusivamente em xistos e grauvaques (cf. fig. III.2.9) e têm áreas muito 

semelhantes, Benafátima com 13,7km2 e Vale Fontes e Pereirinho com 13,9km2 (vd. quadro III.4.3). 

 

f. BACIA HIDROGRÁFICA DE BENAFÁTIMA 

 

A bacia de Benafátima tem uma forma retangular e encontra-se muito dissecada pelos cursos de água 

que a constituem, variando as altitudes entre 100m e 200m em mais de metade da sua área. Ainda 

assim as altitudes ascendem aos 300m no contacto com o concelho de Monchique (vd. fig. III.4.4), 

sendo que esta vertente corresponde à serra da Carapinha, o bloco levantado da falha da Benafátima 

(vd. Cap. III.2.). Como se pode observar pela fig. III.4.4 a assimetria entre as duas vertentes é muito 

marcada em termos altimétricos, o que implica grandes variações entre as duas vertentes do vale e 

influencia a velocidade de escoamento.  

 

Em termos de declive médio, nesta bacia o valor é de 28,4% (vd. quadro III.4.6), o que se pode verificar 

pela preponderância da área com declive superior a 20% (vd. fig. III.4.5), no entanto, verifica-se uma 

discrepância entre a vertente direita e a esquerda da bacia de Benafátima. A vertente direita é mais 

declivosa, com cerca de 20% de declive, consistindo numa área com maior resistência à erosão, o que 

se verifica pelo menor número de cursos de água em relação aos existentes na margem esquerda (vd. 

fig. III.4.5). A vertente esquerda encontra-se mais dissecada pelos cursos de água que aí se instalaram, 

que permitiram o desenvolvimento de uma vertente mais longa e suave, com muitas áreas de declive 

até 10% e mais dissecada no setor montante (vd. fig. III.4.5). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 A análise das caraterísticas físicas das bacias de Vale Fontes e Pereirinho será efetuada em conjunto por uma questão de simplificação 
e de comparação com a bacia de Benafátima, embora se apresentem valores e parâmetros de caraterização individuais.  

Quadro III.4.6 

Declive médio e altimetria das bacias de Benafátima e Vale Fontes 

 Declive médio 
(%) 

Altitude 
média (m) 

Altitude 
máxima (m) 

Altitude 
mínima (m) 

Benafátima 28.4 173.9 349.9 88.9 

Vale Fontes 38.1 264.9 421.8 125 
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g. BACIA HIDROGRÁFICA DE VALE FONTES 

 

A bacia de Vale Fontes tem uma forma triangular, com uma distribuição assimétrica da rede 

hidrográfica a partir do curso de água principal tendo os principais afluentes desenvolvimento na 

margem esquerda (vd. fig. III.4.1). Os afluentes têm desembocaduras ao longo do traçado do Barranco 

de Vale Fontes, contribuindo para uma distribuição do caudal em todo o seu percurso, no entanto, o 

Barranco do Pereirinho tem a desembocadura muito próxima da desembocadura do curso de água 

principal, o que contribui para que ocorra aí uma concentração do escoamento e eventual ocorrência 

de pontos críticos em caso de precipitação intensa (vd. Cap. III.4.7. e III.7.).  

 

A localização da bacia, numa área muito movimentada do ponto de vista morfológico, e a sua área 

contribuem para a altitude média muito elevada, acima de 250m, com um máximo no V.G. Gralha, 

425m, e altitude mínima de 125m na confluência com o Rio Arade (vd. quadro III.4.6 e fig. III.4.4). 

 

Relativamente ao declive, o valor médio para esta bacia é muito elevado – é a bacia mais declivosa do 

concelho com 38,1% de declive médio (individualmente a bacia do Pereirinho tem 39,1% de declive 

médio) (vd. quadro III.4.6). As áreas pouco declivosas restringem-se aos leitos dos cursos de água 

principais e à desembocadura do barranco de Vale Fontes, com declives até 10% (vd. fig. III.4.5). 

Aliada ao declive, a vegetação baixa e esparsa favorece a escorrência superficial, o que aumenta a 

erosão e o caudal sólido nos leitos dos cursos de água e contribui para a diminuição do tempo de 

concentração (vd. Cap. III.5.) e eventuais ocorrências de cheias rápidas (vd. Cap. III.7.). 

 

Verifica-se assim uma assimetria ao nível das bacias hidrográficas do setor Norte do concelho 

quando observadas individualmente. Contudo são também evidentes semelhanças quando se 

encontram agrupadas na bacia do Arade. O modelado, a litologia e a estrutura do terreno 

condicionam a forma e o declive das bacias, assim como o tipo de rede e o padrão de drenagem que 

se desenvolve em cada uma delas. Acrescem ainda a vegetação e o grau de intervenção antrópica 

nas bacias, que podem ser decisivos na amplitude dos efeitos de eventos de precipitação intensa. 

 

Uma bacia com coberto vegetal arbustivo ou arbóreo denso, mesmo com declive acentuado não terá 

os mesmos problemas que outra onde o coberto vegetal seja esparso ou constituído por cobertura 
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herbácea. A bacia do Enxerim, e.g., foi bastante afetada nos incêndios de 2003 e por este motivo ficou 

praticamente desprovida de coberto vegetal que protegesse as vertentes e que impedisse a erosão 

superficial e consequentemente o aumento do caudal sólido no curso de água. Em condições normais, 

a vegetação teria capacidade de diminuir a escorrência superficial e de favorecer a infiltração, ainda 

que em quantidades moderadas e a muito baixa profundidade. 

 

Este fator associado à impermeabilização de algumas áreas das bacias condiciona a capacidade de 

infiltração e o escoamento e, por sua vez, para a ocorrência de cheias ou inundações, com destaque 

para as desembocaduras dos cursos de água principais e para o rápido assoreamento destas áreas. 

 

 

2. BACIAS DA ORLA MESOCENOZÓICA 

 

As três bacias da orla desenvolvem-se sobretudo em materiais sedimentares, progressivamente mais 

recentes em direção a sul (vd. Cap. III.2.). 

 

a. BACIA HIDROGRÁFICA DE ALCANTARILHA 

 

A bacia de Alcantarilha está “embutida” nas bacias de Vale do Olival e de Espiche. No entanto, tem 

caraterísticas que a diferenciam destas ocupando quase todo o setor meridional do concelho (vd. fig. 

III.4.3), com uma área de 206km2 e com 345,6km de rede hidrográfica (vd. quadro III.4.3). Encerra na 

sua área todos os tipos litológicos sedimentares existentes no concelho, para além de materiais 

datados do Carbónico (xistos e grauvaques) e dos materiais datados do Triásico e Cretácico da 

depressão periférica (cf. fig. III.2.9). 

 

É uma bacia pouco declivosa, com valores médios na ordem dos 7,2% (vd. quadro III.4.7), com 

predominância de áreas com declive inferior a 10%, embora se destaquem algumas áreas com declive 

elevado, mesmo superior a 20% (vd. fig. III.4.5). As áreas com declive superior correspondem ao setor 

montante, ocupado por xistos, aos relevos de materiais datados do Jurássico (cf. fig. III.2.9) que 

marginam a depressão periférica a Sul, também à margem norte da flexura Sagres-Algoz-Vila Real de 

St.º António, entre Poço Barreto e Algoz, às margens da depressão de Tunes e ao setor final da Ribeira 
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de Alcantarilha onde o declive é mais acentuado devido à estrutura e fratura dos materiais e ao 

substrato mais brando que a montante (vd. fig. III.4.5) (vd. Cap. III.2.). 

 

A análise da altimetria revela uma bacia com uma grande amplitude altimétrica; as altitudes variam 

entre 0m na desembocadura da ribeira de Alcantarilha e 347,1m no topo da Rocha de Messines (vd. 

quadro III.4.7 e fig. III.4.4). Destaca-se a área deprimida de Fonte de Louseiros (25-50m), entre relevos 

positivos a altitude superior (áreas de Malhão e Aivados), uma planície aluvial “alcandorada” entre os 

relevos aplanados de Aivados e Malhão e o litoral e depressão da Lameira, ligados entre si e onde a 

altitude não ultrapassa os 25m (vd. fig. III.4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

b. BACIAS HIDROGRÁFICAS DE ESPICHE E DE VALE DO OLIVAL 

 

As bacias de Espiche e Vale do Olival apresentam uma área reduzida, i.e., 10,8 km2 e 4,3 km2, 

respetivamente, e com comprimento inferior a 10 km (vd. quadro III.4.3), sendo o declive, em qualquer 

dos casos, baixo: 6,8% na bacia de Espiche e 9,7% na bacia de Vale do Olival (vd. quadro III.4.7). Os 

valores mais elevados registam-se ao longo dos cursos de água principais onde se atinge cerca de 

20% de declive, ainda que em cerca de 50% da área de cada uma das bacias não se ultrapassem os 

5% de declive (vd. fig. III.4.5).  

 

O barranco do Vale do Olival aparenta ter um entalhe mais recente, uma vez que o declive é mais 

acentuado e os poucos afluentes não têm entalhe profundo (vd. fig. III.4.5). A Ribeira de Espiche 

apresenta o desenvolvimento de uma planície flúvio-marinha onde se localiza a laguna dos Salgados, 

revelando grande dissecação a norte, junto a Vales (vd. fig. III.4.4).  

 

Em ambas as bacias a altitude máxima é praticamente inferior a 100m, atingindo 101,2m na bacia de 

Espiche e 82,5m na bacia do Vale do Olival (vd. quadro III.4.7), o que pode ser justificado pelos 

Quadro III.4.7 

Declive médio e altimetria das bacias de Alcantarilha, Espiche e Vale do Olival 

 Declive 
 médio (%) 

Altitude  
média (m) 

Altitude 
 máxima (m) 

Altitude  
mínima (m) 

Alcantarilha 7,2 76,5 347,1 0 

Espiche 6,8 38,6 101,2 1,4 

Vale do Olival 9,7 51,6 82,5 2,7 
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substratos mais brandos que constituem este setor e pela posição próxima do mar. Em todo o caso, 

estas bacias representam uma fração muito reduzida do escoamento da orla mesocenozóica (vd. fig. 

III.4.3), drenando uma área correspondente a 7,3% da área da bacia de Alcantarilha. Verifica-se assim 

que, no seu conjunto, as bacias hidrográficas são muito heterogéneas e que as diferenças não se 

resumem à dimensão mas também às caraterísticas físicas que as marcam.  

 

No geral as bacias do setor norte são mais declivosas (valores em média acima de 20%) e com 

maiores amplitudes altimétricas – dos 0 m aos 425 m (vd. Cap. III.2.) enquanto as bacias da orla 

mesocenozóica, são menos declivosas em termos relativos, apesar de mais assimétricas entre si. A 

litologia condiciona os processos de escoamento que conjugada com a estrutura condiciona as 

principais orientações dos cursos de água. Não obstante os contrastes todas as bacias apresentam um 

regime hidrológico torrencial (Cap. III.4.1.4.) e uma forte suscetibilidade à ocorrência de caudais 

excecionais determinando a ocorrência de cheias e/ou inundações (Caps. III.4.2 e III.4.3). 

 

 

III.4.1.4. REGIME HIDROLÓGICO 

 

De um modo geral o regime fluvial dos cursos de água em Portugal continental é do tipo pluvial 

oceânico simples1. No caso concreto do Algarve e concelho de Silves em particular, contudo, o regime 

é do tipo pluvial subtropical, um regime mais irregular que o oceânico, devido à maior amplitude de 

flutuação entre os meses extremos com estiagem severa nos meses de verão e torrencialidade no 

outono e inverno (RAMOS, 2005). 

 

No conjunto da rede hidrográfica do concelho não existem cursos de água permanentes, apenas 

sazonais, fruto do clima mediterrâneo que carateriza o Algarve (vd. Cap. III.1.). Desta forma, mesmo os 

cursos de água principais, como a ribeira de Odelouca e o rio Arade, cessam totalmente o escoamento 

durante o verão, funcionando em pleno exclusivamente durante a estação chuvosa. As barragens na 

bacia do Arade e Odelouca, no entanto, alteram o padrão normal do escoamento. Todavia, é de anotar 

que o troço final do Arade, sensivelmente até à cidade de Silves e os traçados finais das ribeiras de 

                                                
1 São regimes simples os que se caraterizam por ter apenas duas estações hidrológicas, a de abundância e a de escassez. Existe apenas 
um pico de escoamento anual, o que revela a preponderância de um só modo de alimentação. 
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Odelouca e Falacho, são influenciados pelas marés, determinando a existência de um estuário bem 

definido no concelho de Silves: estuário do Arade. 

 

 

 

III.4.2. HIDROLOGIA 

 

 

Com recurso às tabelas produzidas a partir dos dados dos cursos de água e das bacias foi possível 

gerar informação relativa às caraterísticas físicas destes domínios de modo a estabelecer uma análise 

comparativa e o seu comportamento hidrológico. 

 

1. PARÂMETROS GEOMÉTRICOS, DO SISTEMA DE DRENAGEM E DO RELEVO 

 

Os parâmetros elementares da caraterização são o Factor forma (Ff), o Coeficiente de compacidade 

(Kc), ambos parâmetros de forma que revelam a maior ou menor tendência para a ocorrência de cheias 

através da forma geométrica das bacias1. Como parâmetro das caraterísticas do sistema de drenagem 

apresenta-se o valor de densidade de drenagem, que revela a eficiência da drenagem natural da 

bacia. É ainda elaborada uma breve abordagem sobre o Coeficiente Orográfico e a Inclinação Média 

do curso de água principal. As fórmulas relativas aos parâmetros de forma apresentam-se de seguida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 De acordo com LENCASTRE E FRANCO (2003) o Ff é um “índice de maior ou menor tendência para a ocorrência de cheias”. Uma 
bacia cujo Ff seja baixo estará menos sujeita a cheias que outra com a mesma dimensão mas Ff superior, variando o valor com a forma 
mais arredondada ou alongada da bacia. Relativamente ao Kc, LENCASTRE E FRANCO (2003) referem que o coeficiente é um número 
adimensional, com o valor mínimo de 1, que corresponde às bacias com forma próxima da circular. Assim, quanto menor o valor de Kc 
maior a probabilidade de ocorrência de cheias, já que as bacias com forma próxima da circular têm tendência à ocorrência de maior 
número de cheias, pois a probabilidade de uma chuvada atingir toda a área de modo uniforme é maior que para uma bacia alongada. 

𝑭𝒇 = 𝑨/𝑪𝒃𝟐 

Factor de forma 

 

 

Ff – Factor de forma; 
A – Área da bacia (km2); 
Cb2 – comprimento da bacia (km) 
ao quadrado. 

 

𝑲𝒄 = 𝟎, 𝟖 ∗
𝑷

√𝑨
 

Coeficiente de Compacidade 

 

 

Kc – Coeficiente de compacidade; 
P – perímetro da bacia (km) 
A – área da bacia (km2); 

√𝐀 – circunferência de um círculo de área igual à área da bacia. 
 
Os parâmetros não assinalados são em valores fixos, definidos na base da fórmula. 
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Em termos gerais, no concelho as bacias que têm valor de Factor forma (Ff) mais baixo são o 

Pereirinho, Odelouca, Falacho, Espiche e o Enxerim, sendo portanto, teoricamente, as que têm menor 

tendência para a ocorrência de cheias (vd. quadro III.4.8), como referem LENCASTRE e FRANCO 

(2003). As bacias que registam valores mais elevados são Alcantarilha, Arade e Perna Seca, com Ff 

= 0,4 (vd. quadro III.4.8). São estas as bacias que teoricamente têm uma forma mais próxima da 

circular, o que implica que os afluentes atinjam o curso de água principal junto da desembocadura, em 

simultâneo, aumentando a possibilidade de ocorrência de cheias (LENCASTRE E FRANCO, 2003).  

 

Relativamente ao Coeficiente de compacidade (Kc) os valores revelam bacias com pouca tendência 

para a ocorrência de cheias. As bacias cujo valor de compacidade é mais baixo apresentam maior 

tendência para a ocorrência de cheias, destacando-se Vale do Olival, Alcantarilha e Vale Fontes e 

Enxerim (vd. quadro III.4.8). As bacias que apresentam menores possibilidades de ocorrência de 

cheias são Odelouca, Falacho e Espiche, valores convergentes com Ff (vd. quadro III.4.8). 

 

As bacias que apresentam assim maior probabilidade de ocorrência de cheias são Arade, Perna Seca 

e Alcantarilha, com valores elevados de Ff e baixos de Kc (vd. quadro III.4.8). As bacias do Arade, 

Benafátima, Perna Seca, Vale Fontes, Enxerim e sobretudo Vale do Olival, apresentam valores 

relativamente baixos, contudo, são compactas (vd. quadro III.4.8), pelo que não existem bacias com 

forma circular ou próxima no concelho (LENCASTRE E FRANCO, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro III.4.8 

Caraterísticas geométricas das bacias hidrográficas 

BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

FACTOR 

FORMA (Ff) 

COEFICIENTE DE 

COMPACIDADE (KC) 

DENSIDADE DE 

DRENAGEM (KM/KM2) 

ARADE 0,4 1,7  3,2 (1,8*) 

ODELOUCA 0,2 2,2 3,1 (1,7*) 

PERNA SECA 0,4 1,7 4,2 

BENAFÁTIMA 0,3 1,7 4,2 

FALACHO 0,2 2,0 3,6 

ENXERIM 0,2 1,6 3,7 

GAVIÃO 0,3 1,5 2.9* 

VALE FONTES 0,3 1,7 3,6 

PEREIRINHO 0,1 1,8 4,0 

ALCANTARILHA 0,4 1,8 1,7 

ESPICHE 0,2 2,0 3,7 

VALE DO OLIVAL 0,3 0,8 2,0 
           

       0,2 - valores mais baixos        0,4 -  valores mais elevados * valores para a totalidade da bacia 
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A densidade de drenagem (Dd) é outro parâmetro que pode dar indicação da menor ou maior 

tendência para a ocorrência de cheias numa determinada bacia, sendo o resultado da relação entre o 

comprimento dos cursos de água e a área de uma bacia. Os valores mais elevados de Dd revelam 

bacias menos sujeitas à ocorrência de cheias dada a eficiência da rede de drenagem e vice-versa 

(LENCASTRE E FRANCO, 2003). 

 

 

 

 

 

 

As bacias que no concelho apresentam valores mais elevados de Dd (≥ 3,5km/km2) e que por esse 

motivo são consideradas “excepcionalmente bem drenadas” (LENCASTRE E FRANCO, 2003) são 

Perna Seca, Falacho, Enxerim, Benafátima, Pereirinho, Espiche e Vale Fontes (vd. quadro III.4.8). 

 

De facto, quase todas as bacias do concelho são muito bem drenadas, com exceção das bacias de 

Alcantarilha e Vale do Olival (vd. quadro III.4.8). As bacias de Arade, Odelouca e Gavião apresentam 

valores baixos de Dd, relativamente às outras bacias em análise (vd. quadro III.4.8), já que têm áreas 

muito elevadas e não foram contabilizados todos os cursos de água que as constituem na elaboração 

dos cálculos, (vd. quadro III.4.8 e III.4.2). São estas as bacias que de acordo com LENCASTRE E 

FRANCO, (2003) apresentam maior probabilidade de ocorrência de cheias, embora no caso da bacia 

de Alcantarilha este valor venha contradizer os parâmetros analisados anteriormente.  

 

O coeficiente orográfico (Co) dá-nos indicação do relevo da bacia, já que resulta do coeficiente entre 

o quadrado da altura média da bacia e a sua área, como se exemplifica de seguida. Segundo 

LENCASTRE E FRANCO (2003) valores de coeficiente orográfico superiores a 6 indicam bacias com 

declive acentuado. 

 

 

 

 

𝑫𝒅 = 𝑪𝒕𝒉/𝑨 

Densidade de drenagem 

 

 

Dd – densidade de drenagem; 
Cth – comprimento total dos cursos de água (km); 
A – área da bacia (km2); 
 

𝑪𝒐 = 𝑯𝟐/𝑨 

Coeficiente Orográfico 

 

Co – coeficiente orográfico; 
H – altura média da bacia (m); 
A – área da bacia (km2); 
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Pela observação do quadro III.4.9 verifica-se que todas as bacias do concelho têm valores mais de 4 

vezes superiores ao valor de referência, o que revela um concelho muito declivoso. A bacia de 

Alcantarilha tem um coeficiente orográfico de 28,4, o mais baixo do conjunto de bacias em análise e a 

bacia do Pereirinho atinge o valor de 5328,6 (vd. quadro III.4.3), principalmente devido à sua diminuta 

área e localização geográfica (vd. quadro III.4.3 e fig. III.4.3). 

 

Excetuando-se as bacias de Arade, Odelouca e Gavião, que têm valores para a totalidade das suas 

áreas, as restantes bacias em análise apresentam valores superiores a 100 e as bacias mais pequenas 

têm valor superior a 500 (vd. quadro III.4.9), pelo que se constata que o aumento do valor do Co é 

diretamente proporcional à diminuição da área da bacia e naturalmente ao declive acentuado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à Inclinação média do Curso de água principal (ImCap), os valores entre os cursos 

de água são muito díspares, variando entre 0,5% na ribeira de Odelouca e 4,3% no barranco do 

Pereirinho (vd. quadro III.4.9). 

 

Com valores inferiores a 1% de ImCap há a referir e.g., o Rio Arade, a Ribeira do Gavião ou a Ribeira 

de Espiche (vd. quadro III.4.9), que correspondem em simultâneo às bacias com menor Co. Os cursos 

Quadro III.4.9 

Coeficiente orográfico e inclinação média do curso de água principal, por bacia 

BACIAS 
HIDROGRÁFICAS 

COEFICIENTE 
OROGRÁFICO (CO) 

INCLINAÇÃO MÉDIA DO CURSO DE 
ÁGUA PRINCIPAL (%) (IMCAP) 

ARADE  105,6 (27,2*) 0,6 

ODELOUCA  142,3 (62,7*) 0,5 

PERNA SECA 312,8 1,4 

BENAFÁTIMA 527,4 1,4 

FALACHO 572,1 1,2 

ENXERIM 659,9 2,1 

GAVIÃO 94,0 0,4 

VALE FONTES 1890,7 2,9 

PEREIRINHO 5328,6 4,3 

ALCANTARILHA 28,4 0,7 

ESPICHE 128,1 0,8 

VALE DO OLIVAL 556,1 1,8 
 

               *valores para a área dentro do concelho 
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de água com ImCap superior a 2% são: o Barranco do Vale do Olival, a Ribeira do Enxerim e o 

Barranco de Vale Fontes, e naturalmente o Barranco do Pereirinho, que correspondem a bacias com 

Co elevado (vd. quadro III.4.9). 

 

Os valores analisados apontam de uma forma geral para bacias com baixa tendência para a ocorrência 

de cheias (vd. quadro III.4.9), contudo, estes valores apenas fazem a caraterização geométrica das 

bacias e da rede, não considerando fatores como o clima, a litologia, a morfologia ou a vegetação. 

 

Estes são fatores fundamentais na análise das bacias hidrográficas e na sua resposta hidrológica aos 

inputs (a precipitação). O clima dá indicações dos quantitativos de precipitação que atingem a área de 

estudo e a sua distribuição inter mensal e/ou inter anual. Com recurso aos dados do clima é possível 

caraterizar o regime hidrológico dos cursos de água e saber assim que tipo de respostas se pode 

esperar das bacias. A litologia determina a maior ou menor capacidade de infiltração da água 

precipitada; um substrato impermeável, mesmo pouco declivoso e com boa cobertura vegetal não tem 

a capacidade de infiltração de um solo poroso e permeável em qualquer circunstância. Associada à 

litologia salienta-se a tectónica, que pode por vezes ser fundamental para o aumento da infiltração. 

 

A morfologia do terreno e o declive são fatores importantes e estão intimamente relacionados com a 

vegetação. A presença de vegetação no terreno (sobretudo de estrato arbóreo) permite a diminuição do 

impacte da chuva no solo1 e o aumento da infiltração pela presença das raízes em profundidade, 

contribuindo deste modo para a diminuição da velocidade de escoamento superficial, do tempo de 

concentração e do caudal sólido nos cursos de água. 

 

2. PARÂMETROS HIDROLÓGICOS. ESTUDO DAS CHEIAS 

 

Os cálculos hidrológicos e mais concretamente a determinação de caudais de ponta2 são importantes 

para o planeamento na medida em que dão indicação dos valores de caudal passíveis de serem 

atingidos numa determinada secção de uma bacia. Os valores obtidos são calculados para uma dada 

precipitação e para as condições atuais de uma dada bacia, logo, refletem valores próximos dos reais.  

 

                                                
1 O efeito de splash provoca a desagregação das partículas do solo levando a um aumento da erosão. 
2 Na determinação dos caudais de ponta equaciona-se o tempo de concentração que será também analisado neste âmbito. 
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Neste capítulo é feita referência exclusivamente aos valores de tempos de concentração das bacias, 

aos caudais de ponta calculados com valores de precipitação máxima anual diária (vd. Cap. III.1.) e 

à determinação de caudais de ponta para determinados tempos de retorno com base na fórmula de 

Loureiro (LENCASTRE E FRANCO, 2003). As principais indicações relativamente às cheias 

encontram-se vertidas no Cap. III.4.3..  

 

DO TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

 

O Tempo de Concentração (Tc) de uma bacia hidrográfica “é o tempo necessário para que toda a sua 

área contribua para o escoamento superficial na secção de saída” (LENCASTRE E FRANCO, 2003). 

 

No que respeita aos cálculos do Tc das bacias, estes foram elaborados com base nas fórmulas de 

Giandotti, Temez e do Soil Conservation Service (SCS), que se apresentam de seguida com os 

parâmetros que as compõem. As fórmulas têm na sua base os parâmetros básicos como a área ou o 

comprimento do curso de água principal, contudo, a fórmula do SCS procura envolver parâmetros mais 

detalhados como o declive médio da bacia ou a capacidade de retenção de água pelo solo, dada pelo 

número de escoamento N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo de concentração das bacias varia, naturalmente, de acordo com a sua dimensão (quando 

não é dada pelo parâmetro área é aferido pelo comprimento do curso de água principal), sendo 

necessariamente superior nas bacias de maior dimensão.  

 

𝒕𝒄 =  
𝟒√𝑨 +  𝟏, 𝟓𝑳

𝟎, 𝟖𝟎√𝑯
 

Fórmula de Giandotti 
 

 

tc – tempo de concentração em horas 
A – Área da bacia (km2) 
L – comprimento do rio principal (km) 
H – altura média da bacia a partir da secção em estudo. 
 
Os parâmetros não assinalados consistem em valores fixos, 
definidos na base da fórmula. 

 

𝒕𝒄 = 𝟎, 𝟑 ∗ (𝑪𝒉
𝑮𝟎,𝟐𝟓⁄ )𝟎,𝟕𝟔 

Fórmula de Temez 

 

 

Tc – tempo de concentração em horas 
Ch – comprimento do curso de água principal (km) 
G – declive médio do curso de água principal (%) 
 
 
Os parâmetros não assinalados consistem em valores fixos, 
definidos na base da fórmula. 
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Pela observação do quadro III.4.10 verifica-se que os valores das fórmulas de Giandotti e de Temez 

são muito semelhantes, com Tc superior a 20h para os principais cursos de água e muito díspares dos 

verificados para o SCS. Nas restantes bacias, embora com algumas diferenças ligeiras, os valores de 

Tc são muito próximos entre si, sendo que o valor mais baixo registado para a fórmula de Giandotti é 

de 1h43’ (Pereirinho) e para a de Temez é de 1h23’ (Vale do Olival) (vd. quadro III.4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na fórmula do SCS os valores calculados são muito inferiores aos das outras fórmulas em todas as 

bacias (vd. quadro III.4.10), verificando-se que o valor de Tc mais elevado é o da bacia de Alcantarilha, 

o que se pode justificar pelo declive, uma vez que as bacias com declive médio mais baixo registam 

tempos de concentração mais longos (cf. quadro III.4.4 e III.4.7). Destaca-se o tempo de concentração 

da bacia de Odelouca, de cerca de 6h, superior ao da bacia do Arade, o que pode dever-se 

possivelmente ao comprimento do curso de água principal. A bacia que regista os valores mais baixos 

de Tc é a do Pereirinho, seguindo-se a de Vale Fontes, com 33’ e 34’, respetivamente (vd. quadro 

III.4.10), o que se justifica pelo declive médio destas bacias, o mais elevado do conjunto das bacias em 

análise e aos pequenos comprimentos dos cursos de água principais (vd. quadro III.4.1). 

 

Os valores referidos são relativamente baixos no conjunto das bacias em análise, revelando bacias 

pequenas, com declive muito acentuado e inclinação do curso de água principal acentuada ou 

moderada (vd. fig. III.4.3, III.4.4 e quadros III.4.3 e III.4.9). As observações de campo permitem afirmar 

𝒕𝒄 = 𝟏, 𝟔𝟕 ∗ 𝒕𝒋 

𝑡𝑗 = 𝐿0,8 ∗ (0,03937 ∗ 𝑆 + 1)0,7/734,43 ∗ 𝑌0,5 

𝑆 =
25400

𝑁
− 245 

Fórmula do Soil Conservation Service (SCS) 
 

 

 

tc – tempo de concentração em horas 
L – comprimento do curso de água principal (m) 
Y – declive médio da bacia (%) 
S – capacidade de retenção máxima em mm, calculada pela equação: 

 

 
N – número de escoamento, valor que depende do tipo hidrológico do solo, da sua utilização e das 
condições superficiais (LENCASTRE e FRANCO, 2003). 
 
 
Os parâmetros não assinalados consistem em valores fixos, definidos na base da fórmula. 

 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 183 

que de uma forma geral a vegetação é esparsa nestas bacias, favorecendo um escoamento superficial 

rápido e uma mais rápida acumulação de água no canal principal, diminuindo o tempo de concentração 

e aumentando a tendência para a ocorrência de cheias rápidas e potencialmente perigosas. 

 

No cálculo da fórmula do SCS fatores como o coberto vegetal, declives e litologia são considerados na 

determinação do número de escoamento (N), uma vez que bacias com caraterísticas diferentes 

produzem números de escoamento diferentes. No entanto, o comprimento do curso de água e o declive 

são os parâmetros que mais fazem variar os tempos de concentração, e.g., a bacia de Espiche que, 

apesar da sua pequena dimensão (10,8km2 dentro do concelho), tem um Tc SCS de 2h14’ e a bacia de 

Vale Fontes com uma área de 10,5km2 apresenta um Tc SCS de 34’ (vd. quadro III.4.3 e III.4.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Embora os tempos de concentração sejam elevados, estas bacias encontram-se sujeitas à ocorrência 

de cheias relativamente rápidas e que trazem graves consequências para as pessoas e infraestruturas 

localizadas na sua passagem. As barragens de Arade, Funcho e Odelouca desempenham um papel 

regulador das cheias, principalmente no setor jusante do vale do Arade e no vale da Ribeira de 

Odelouca, contudo importa conhecer os caudais que cada bacia hidrográfica tem capacidade de gerar, 

tendo em conta as suas caraterísticas. 

 

 

Quadro III.4.10 

Tempos de concentração das bacias hidrográficas (hh:mm) 

BACIAS 

HIDROGRÁFICAS 

FÓRMULA DE 

GIANDOTTI 

FÓRMULA DE  

TEMEZ 

FÓRMULA DO 

SCS 

ARADE 20h58’ 20h40’ 4h44’ 

ODELOUCA 21h25’ 25h35’ 5h53’ 

PERNA SECA 5h52’ 5h37’ 2h26’ 

BENAFÁTIMA 3h35’ 3h13’ 48’ 

FALACHO 6h22’ 7h54’ 2h55’ 

ENXERIM 4h22’ 4h24’ 1h05’ 

GAVIÃO 8h43’ 8h23’ 2h59’ 

VALE FONTES 2h23’ 2h14’ 34’ 

PEREIRINHO 1h43’ 2h03’ 33’ 

ALCANTARILHA 14h53’ 11h18’ 5h58’ 

ESPICHE 5h28’ 4h06’ 2h14’ 

VALE DO OLIVAL 2h34’ 1h23’ 53’ 
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DO CAUDAL DE PONTA 

 

O Caudal de ponta (Qp) corresponde ao valor máximo de escoamento (ponta) gerado por uma bacia 

depois de uma chuvada. Os valores de caudais apresentados de seguida foram calculados com base 

nos valores da precipitação máxima anual diária registada nos postos udométricos e estações 

meteorológicas analisadas no Cap. III.1., com influência na área de cada bacia. Para determinação do 

caudal de ponta selecionaram-se três fórmulas: Forti, Iskowski e Soil Conservation Service 

(SCS). As primeiras são empíricas, ou seja, são deduzidas a partir da experiência, pelo que não têm 

associada uma probabilidade de ocorrência das cheias (LENCASTRE e FRANCO, 2003). 

 

A fórmula de Forti apresenta uma grande mais-valia que consiste na possibilidade de determinação 

de cheias excecionais, uma vez que os valores de caudais obtidos são muito elevados e a fórmula de 

Iskowski foi uma das primeiras fórmulas empíricas a considerar a precipitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑸𝒑 = 𝑨(𝒃 ∗
𝟓𝟎𝟎

𝑨 + 𝟏𝟐𝟓
+ 𝒄) 

Fórmula de Forti 

 

 

Qp – caudal de ponta de cheia (m3/s); 
A – área da bacia (km2); 
b e c – coeficientes que variam de acordo com a precipitação máxima diária. Quando inferior a 200mm b = 2,35 e c 
= 0,5; quando compreendida entre 200mm e 400mm b = 3,25 e c = 1. 
 
Os parâmetros não assinalados consistem em valores fixos, definidos na base da fórmula. 

𝑸𝒑 = 𝑲 ∗ 𝒎 ∗ 𝑰 ∗ 𝑨  

Fórmula de Iskowski 

 

 

Qp – caudal de ponta de cheia (m3/s); 
K – coeficiente que depende de fatores físicos da bacia (morfologia e vegetação); 
m – coeficiente que varia de acordo com a área da bacia; 
I – precipitação média anual (m); 
A – área da bacia (km2). 
 
Esta fórmula foi desenvolvida e deduzida a partir de observações em rios da Europa Central, pelo que, quando aplicada ao terr itório de 
Portugal apresenta normalmente valores inferiores aos reais (LENCASTRE E FRANCO, 2003). 
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A fórmula do SCS é cinemática (LENCASTRE E FRANCO, 2003) ou seja, no seu cálculo considera o 

movimento da água na bacia, expresso através do tempo de concentração e da chuvada crítica 

(LENCASTRE E FRANCO, 2003). Assim, os valores da fórmula do SCS são relativamente baixos, 

quando comparados com os valores das outras fórmulas, em particular para as três maiores bacias: 

Arade (total), Odelouca e Alcantarilha (vd. quadro III.4.11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta fórmula integra a área, o tempo de concentração, as perdas iniciais da chuva, o tipo de terreno e 

as suas condições de humedecimento. É a fórmula mais complexa e mais completa e aquela que 

tecnicamente pode garantir os melhores resultados. Para além dos dados brutos de Forti, SCS e 

𝑸𝒑 =
𝟎, 𝟐𝟕𝟕 ∗ 𝒌 ∗ 𝑨 ∗ 𝒉𝒖

𝒕𝒑
  

ℎ𝑢 =
(ℎ − ℎ𝑜)2

ℎ + 4ℎ0

 

ℎ𝑜 =
2080

𝑁
− 50,8 

𝑡𝑝 =  
1

2
𝑡𝑟 + 0,6 𝑡𝑐 

𝑡𝑟 = 𝑡 −  
ℎ𝑜

ℎ(𝑡)/𝑡
 

Fórmula do Soil Conservation Service (SCS) 

 

 

Qp – caudal de ponta de cheia (m3/s); 
0,277 – é o fator de conversão das unidades utilizadas; 
k – fator de ponta que varia entre 1 para bacias muito declivosas e 0,5 para bacias muito planas. Em regra utiliza-se 0,75; 
A – área da bacia (km2); 
hu – altura da precipitação útil em mm, calculada de acordo com a expressão: 
 

 
h – corresponde à altura da precipitação total; 
ho – corresponde às perdas iniciais antes de se iniciar o escoamento e calcula-se pela seguinte expressão: 
 

 
N – número de escoamento, valor que depende do tipo hidrológico do solo, da sua utilização e das condições superficiais 
(LENCASTRE e FRANCO, 2003). 
 
tp – tempo de crescimento, calculado de acordo com a seguinte expressão: 
 
 

 
tr – é a duração da chuvada útil em horas, calculando-se da seguinte forma: 
 

 
tc – corresponde ao tempo de concentração da bacia, em horas. 
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Iskowski (vd. quadro III.4.11) são também apresentadas médias aritméticas entre os resultados das 

fórmulas de Forti e Iskowski por serem ambas empíricas.  

 

O caudal de ponta calculado é muito variável de acordo com as fórmulas utilizadas, verificando-se que 

os valores mais elevados são dados pela fórmula de Forti (exceto para a bacia do Arade) e os mais 

baixos dados pela fórmula do SCS, exceto para as bacias da orla mesocenozóica (vd. quadro III.4.11). 

 

Os valores calculados pela fórmula de Iskowski são próximos dos obtidos pela fórmula do SCS, 

ambas com assimetrias acentuadas entre as grandes e pequenas bacias. No entanto, a fórmula de 

Iskowski apresenta valores muito baixos para as bacias do barrocal, registando-se 59,4 m3/s para 

Alcantarilha e inferiores a 4 m3/s para Espiche e Vale do Olival. Estes resultados baixos prendem-se 

com uma morfologia menos movimentada, moderadamente declivosa e da vegetação (coeficiente K). 

Destacam-se também os valores relativamente elevados registados para as bacias de Perna Seca, 

Gavião e Falacho, as únicas sub-bacias com valores superiores a 100 m3/s (vd. quadro III.4.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A fórmula do SCS apresenta resultados baixos (relativamente às outras bacias), podendo verificar-se, 

no quadro III.4.1.1 que para as pequenas bacias os valores são sempre inferiores a 100 m3/s, 

excetuando-se a bacia do Gavião com 120,1 m3/s. Para as bacias de maiores dimensões os valores 

Quadro III.4.11 

Precipitação máxima anual diária (mm), caudais de ponta absolutos 

 e médias aritméticas dos caudais de ponta (m3/s) 

 

Bacias 

Hidrográficas 

Precipitação 

máxima anual 

diária (mm) 

Fórmula de 

Forti 

(m3/s) 

Fórmula de 

Iskowski 

 (m3/s) 

Fórmula 

do SCS 

(m3/s) 

Média 

Forti/Iskowski 

(m3/s) 

Arade 162,5 1531,7 2303,5 1978,6 1917,6 

Odelouca 274,7 1818,3 1631,6 1772,2 1724,9 

Perna Seca 125,5 319,4 136,4 74,3 227,9 

Benafátima 162,0 122,9 55,5 32,9 89,2 

Falacho 161,0 274,5 138,3 79,2 206,4 

Enxerim 161,0 196,3 88,1 54,8 142,2 

Gavião 162,5 374,8 169,2 120,1 272,0 

Vale Fontes 125,5 96,3 30,0 19,2 65,2 

Pereirinho 125,5 32,8 12,2 6,2 22,5 

Alcantarilha 155,0 834,3 59,4 361,8 446,9 

Espiche 105,5 98,8 3,7 14,2 51,3 

Vale do Olival 77,0 41,2 1,5 4,1 21,4 
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são também mais elevados, registando-se 361,8 m3/s para a bacia de Alcantarilha, 1772,2 m3/s para a 

de Odelouca e cerca de 2000 m3/s para a bacia do Arade (vd. quadro III.4.11). 

 

Os valores de cálculo mais baixos registam-se naturalmente nas bacias de menor dimensão, já que os 

valores de caudal variam não só com a precipitação máxima anual diária mas também com a área da 

bacia. As bacias de Vale Fontes, Pereirinho, Espiche e Vale do Olival apresentam, particularmente nas 

fórmulas de Iskowski e SCS valores inferiores a 40 m3/s (vd. quadro III.4.11). 

 

Foi ainda elaborada uma média entre os resultados das duas fórmulas empíricas, contudo a 

disparidade de valores não permite que a média seja totalmente fidedigna, não obstante o resultado 

encontra-se expresso no quadro III.4.11. Saem favorecidas as bacias mais pequenas na área da serra 

e as três bacias do barrocal, cujo cálculo de Iskowski era extremamente baixo (vd. quadro III.4.11). 

 

As fórmulas são boas ferramentas da definição de caudais de ponta, tanto mais que consideram a área 

das bacias, a precipitação e em alguns casos a morfologia e a vegetação, no entanto outros fatores 

contribuem para aumentar o caudal de ponta, e consequentemente a probabilidade de ocorrência de 

cheias e/ou inundações, como os incêndios florestais, a densidade de drenagem, o declive médio ou a 

forma da bacia, como vimos anteriormente, mas também a localização geográfica da bacia, a sua 

proximidade a centros orogénicos ou o grau de antropização que a carateriza. 

 

De forma a compreender melhor a importância dos valores de caudais de ponta acima referidos foram 

calculados caudais máximos de cheia para os períodos de retorno de 50 e 100 anos de acordo com 

a fórmula de Loureiro (LENCASTRE e FRANCO, 2003) para todas as bacias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑸𝒑 = 𝑪𝑨𝒁 

Fórmula de Loureiro 

 

 

Qp – caudal de ponta de cheia (m3/s); 
C – parâmetro regional relacionado com o período de retorno; 
A – área da bacia (km2); 
Z – parâmetro regional. 
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A fórmula de Loureiro é constituída por parâmetros fixos de caraterização regional e relacionados com 

o período de retorno que se pretende calcular. Como se verificou anteriormente, as fórmulas de 

definição de caudais de ponta de cheia utilizam valores de precipitação média anual ou máxima diária1. 

Assim, uma vez que foram utilizados valores reais de precipitação é possível aferir os tempos de 

retorno aproximados para os episódios de precipitação em causa. 

 

Os valores de caudais para os períodos de retorno variam principalmente com a área da bacia, já que 

os parâmetros fixos são iguais para todas as bacias. Assim, a bacia do Arade é, naturalmente, a que 

apresenta o valor mais elevado nos dois períodos de retorno em análise e a bacia do Pereirinho a que 

regista os valores mais baixos (vd. quadro III.4.12). Verifica-se que os valores para o período de retorno 

de 50 anos são muito elevados, no entanto, a diferença para o período de retorno de 100 anos não é 

muito acentuada, uma vez que a progressão não é exponencial (vd. quadro III.4.12).  

 

 

A bacia do Arade regista valores superiores a 1300 mm para ambos os períodos em análise, valor que 

se comparado com os valores do caudal de ponta de Forti, Iskowski e SCS é sempre ultrapassado, 

revelando que em 1989 (registo de precipitação máxima anual diária) os valores de caudais produzidos 

pela bacia do Arade superaram os tempos de retorno de 50 e 100 anos (vd. quadro III.4.12). A bacia de 

Odelouca revela resultados ainda mais surpreendentes, com caudais máximos de cheia para períodos 

de retorno de 50 e 100 anos inferiores a 1000 mm e com resultados de caudais de ponta nas três 

fórmulas superiores a 1600 mm (vd. quadro III.4.12). De acordo com a fórmula de Loureiro o caudal de 

                                                
1 Sendo ainda possível recorrer às tabelas de valores de Intensidade-Duração-Frequência (IDF), particularmente utilizadas no cálculo de 
dimensionamento de infraestruturas hidráulicas. 

Quadro III.4.12 

Caudais máximos de cheia para períodos de retorno de 50 e 100 anos 

Bacias 
Hidrográficas 

Caudal máximo 
de cheia (T50) 

Caudal máximo 
de cheia (T100) 

Arade 1380,7 1568,8 
Odelouca 830,5 943,6 
Perna Seca 118,0 134,1 
Benafátima 48,6 55,2 
Falacho 101,3 115,1 
Enxerim 73,7 83,7 
Gavião 139,7 158,7 
Vale Fontes 39,4 44,8 
Pereirinho 16,3 18,5 
Alcantarilha 406,7 462,1 
Espiche 40,3 45,8 
Vale do Olival 19,6 22,3 

                            



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 189 

ponta esperado para um tempo de retorno de 100 anos na bacia de Odelouca seria de 1314,9 mm, 

verificando-se que na fórmula do SCS o valor calculado foi de 1773,2 m3/s (vd. quadro III.4.12) para a 

precipitação de 26/10/19971, revelando a excecionalidade do fenómeno e o potencial que lhe esteve 

subjacente, já que provocou uma cheia de grande magnitude sobretudo em Monchique e Caldas de 

Monchique, e com reflexos no concelho de Silves. As fórmulas de Forti e Iskowski também apresentam 

valores próximos do SCS (vd. quadro III.4.12). 

 

Nas restantes bacias os valores são mais moderados, embora tenham sido pontualmente 

ultrapassados, principalmente quando comparados com os valores da fórmula de Iskowski já que para 

os valores do SCS apenas a bacia de Odelouca teve capacidade de ultrapassar os valores de Loureiro 

(cf. quadro III.4.11 e III.4.12). Nas bacias com menor capacidade para gerar caudal, pode observar-se 

que os valores de caudal máximo são apenas ultrapassados pelos resultados da fórmula de Forti para 

os períodos de retorno de 50 e 100 anos (cf. quadro III.4.12). Os valores apontados determinam 

igualmente a ocorrência de fenómenos de cheias e/ou inundações no concelho, pelo que importa 

conhecer os locais onde esses ocorrem e os mecanismos associados.  

 

 

III.4.3. DINÂMICA HIDROLÓGICA. CHEIAS E INUNDAÇÕES 

 

 

As cheias e inundações2 são recorrentes no concelho e apresentam uma distribuição generalizada, 

relacionada com as caraterísticas da rede hidrográfica e respetivas bacias, litologia, morfologia, uso do 

solo e regime de precipitação e hidrológico que tem lugar no concelho. 

                                                
1 De acordo com RAMOS e REIS (2001) o valor de precipitação registado (274,7 mm) a 26 de outubro de 1997 correspondeu ao dobro da 
precipitação média do mês (138mm) e a 1/5 da precipitação média anual, tendo sido estimado um tempo de retorno de 1000 anos. 
2 As cheias no sentido hidrológico correspondem a alterações significativas no hidrograma de cheia devido a intensa precipitação (ou, 
e.g., uma descarga anormal numa barragem ou rebentamento desta) (LENCASTRE E FRANCO, 2003); cheia no sentido geográfico que 
aqui utilizamos, e que converge com a noção popular, corresponde a episódios de elevada escorrência pluvial que leva a que haja o 
transbordo do seu leito normal e a respetiva inundação nas margens (FERREIRA, et al., 1993). Podem ser de dois tipos: progressivas, 
que resultam de chuvas prolongadas no tempo e na intensidade ou rápidas, que ocorrem depois de períodos curtos de precipitação muito 
intensa (OLIVEIRA, 2003) relacionados sobretudo com depressões convectivas, em regra “gotas de ar frio ou depressões resultantes da 
interacção das circulações polar e tropical” (RAMOS E REIS, 2001). As inundações, por sua vez, no sentido que aqui utilizamos, não 
estão necessariamente associadas à criação de um hidrograma de cheia ou à inundação de uma dada área devido ao transbordo do leito 
menor, podendo ocorrer simplesmente devido à acumulação de água em áreas deprimidas ou sem escoamento devido à permeabilidade 
dos materiais ou morfologia do local, ou por incapacidade dos sistemas de recolha de águas pluviais, entre outros fatores, em resultado 
de precipitação intensa (OLIVEIRA, 2003; TOMÉ, 2010).  
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A diversidade litológica e morfológica do concelho, entre outros aspetos, contribui para a existência de 

duas unidades distintas (vd. Cap. III.2.), que neste âmbito refletem assimetrias muito marcadas ao nível 

do escoamento superficial e da resposta hidrológica do sistema fluvial (vd. Cap. III.4.4.).  

 

A Norte, como se viu, devido aos terrenos do maciço antigo, a rede hidrográfica é densa e bem 

organizada e com caudais de ponta de cheia (Q) muito elevados (vd. Cap. III.4.6.). A Sul os materiais 

sedimentares da orla mesocenozóica, a morfologia e a estrutura favorecem uma rede hidrográfica 

pouco encaixada, embora por vezes constitua o prolongamento da rede que tem origem no maciço 

antigo, com regime irregular, mas nem por isso menos suscetíveis à ocorrência de cheias, 

normalmente, do tipo “cheias rápidas”, e/ou inundações. 

 

As cheias no concelho têm como principais fatores:  

 

1. precipitação intensa; 

2. regime torrencial dos cursos de água; 

3. caraterísticas das bacias hidrográficas (litologia, morfometria, vegetação, forma, declive); 

4. caraterísticas da rede hidrográfica (densidade de drenagem, escoamento); 

5. existência de três barragens e respetivas albufeiras (Arade/Odelouca/Falacho) nas principais bacias; 

6. vertentes com comandos elevados e declives muito acentuados; 

7. influência das marés nos troços jusante do Rio Arade e Ribeiras de Odelouca e Falacho; 

8. estrangulamentos à passagem da água no leito menor dos cursos de água, particularmente 

no setor Norte, causados por pequenas barragens, vegetação ou despejos de detritos; 

9. toalha freática próxima da superfície. 

 

As inundações, incluindo as inundações urbanas, têm como principais fatores: 

 

1. as cheias e cheias de jusante; 

2. morfologia de algumas superfícies, associada a uma forte impermeabilização; 

3. litologia; 

4. drenagem pluvial insuficiente; 

5. toalha freática próxima da superfície; 

6. storm surge. 
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Há, contudo, fatores que contribuem para acentuar estes fenómenos e os seus efeitos, 

designadamente: 

 

1. Fatores Naturais 

a. estreitamentos naturais dos vales (e.g., ao longo do curso da Ribeira de Odelouca); 

b. obstáculos transportados nas cheias (e.g., troncos, vegetação, pedras); 

c. morfologia plana ou aplanada (e.g., Quinta da Palmeirinha, junto a Silves); 

d. substrato litológico de baixa permeabilidade; 

e. declives acentuados nas bacias vertente que aumentam a velocidade de escoamento; 

f. risco de ruptura das barragens por sismos (FARRAJOTA, et al. 1997) e/ou como consequência de 

movimentos de terreno no corpo das albufeiras. 

 

2. Fatores Antrópicos 

a. existência de construções nos leitos menores dos cursos de água (e.g., Foz do Ribeiro); 

b. despejos de lixos nos leitos dos cursos de água; 

c. ocupação indevida dos leitos de cheia; 

d. impermeabilização dos solos; 

e. canalização de cursos de água ou criação de leitos artificiais. 

 

A delimitação das cheias em Silves, em resposta ao RJREN, ao DL 364/98, de 21 de novembro1 e ao 

DL 115/2010, de 22 de outubro2, foi elaborada tendo como princípio a utilização do método histórico-

geomorfológico3, baseado essencialmente em trabalho de campo de análise geomorfológica e 

recorrendo sempre que possível a testemunhos orais. Constata-se assim na fig. III.4.6, em resultado 

deste trabalho, que os fenómenos de cheias e inundações têm lugar um pouco por todo o território.  

                                                
1 Estabelece a obrigatoriedade de elaboração da carta de zonas inundáveis nos municípios com aglomerados urbanos atingidos por 
cheias. 
2 Que aprova o quadro para a avaliação e gestão dos riscos de inundações, com o objetivo de reduzir as suas consequências prejudiciais, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de outubro. 
3 Que pressupõe a delimitação através do recurso ao trabalho de campo de geomorfologia com identificação de fenómenos 
geomorfológicos indicadores das áreas efetivamente ou potencialmente sujeitas a cheias com base em testemunhos geomorfológicos e 
litológicos e/ou biogeográficos, completado com o reconhecimento e delimitação da maior cheia conhecida, tendo como referência 
temporal o ano de 1967 (artigo 1.º, do DL 364/89), com o apoio de testemunhos (descrições, fotos, outros). É uma metodologia resultante 
da síntese dos trabalhos de ZÊZERE (1991), RODRIGUES, et al. (1993), OLIVEIRA (2003), MMA/E (2004), como o método que 
possibilita a delimitação de leitos de cheia com probabilidade de serem inundados com cheias com períodos de retorno muito superiores a 
100 anos, uma vez que o grande objectivo para fins de planeamento (o mais indicado) consiste na determinação da probabilidade 
espacial e não temporal da ocorrência dos fenómenos. O método matemático-probabilístico assenta no pressuposto de que as ZAC se 
delimitam através do reconhecimento da cheia dos 100 anos, “a maior cheia com probabilidade de ocorrência no período de um século” 
(DL 364/98, de 21 de novembro). 



SILVES

ALGOZ E TUNES

ARMAÇÃO DE PÊRA

SÃO MARCOS DA SERRA

ALCANTARILHA E PÊRA

SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES

Pêra

Boião

Parra

Torre

Algoz Tunes

Vales

Foral

Gavião

Malhão

Bastos

Silves

Calvos

Estevão

Fragura

Sapeira

Pereira

Talurdo

Falacho
Aivados

Cumeada

Amorosa

Pedreira

Seiceira

Odelouca

Salgados

Assumadas

Esteveira

Poço Deão Cortezães

Ferrarias

Benaciate

Santa Ana

Perna Seca

Água Velha

Corte Peral

Águas Belas
Monte Ruivo

Casas Velhas

Corte Mourão

Poço Barreto

Alcantarilha

Terra Ruivas

Aldeia Ruiva

Vale Figueira

Vales de Pera

Corte Pereiro

Vale Fuzeiros

Vale de Touriz

Vale de Lousas
Montes Raposos

Areias de Pera

Zebro de Baixo

Foz do Ribeiro

Armação de Pêra

Monte das Pitas

Fontes da Matosa

Fonte de Louseiros

Benafátima da Serra

São Marcos da Serra

Portela de Messines

Herdade da Parreirinha

São Bartolomeu de Messines

LAGOA

LOULÉ

OURIQUE

ODEMIRA

PORTIMÃO

ALBUFEIRA

MONCHIQUE

ALMODÔVAR

Plano Diretor Municipal de SILVES

Fontes:
Rede Viária (CMS, 2017)
Altimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018)
Planimetria 1:10 000 (CMS/DGT, 2018)
Limites Administrativos (DGT, CAOP 2019)
Ortofotomapas 1:10 000 (resolução 0,5m, DGT, 2015)

´

LEITOS DE CHEIA E
ZONAS INUNDÁVEIS NO 
CONCELHO DE SILVES

0 2 500 5 000
Metros

Fig. III.4.6 Pág. 192

DOGU - Ordenamento, 2020

Leitos de cheia/inundação
Leitos de cheia/zonas inundáveis
Zonas inundáveis

Rede Viária
Edificado

Limites Administrativos
Concelho
Freguesia
Albufeiras

Toponímia
CONCELHO

FREGUESIA

Outros topónimos

Projeção Transversa de Mercator; 
Elipsóide GRS 80; PT-TM06 / ETRS 89



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 193 

De norte para sul, de assinalar a área de Benafátima da Serra (vd. figs. III.4.6 e III.4.7), onde a altura 

da coluna de água já atingiu cerca de 1,15m de altura, ou junto da Sapeira (S. Marcos da Serra), no 

setor Oeste do concelho, na bacia da Ribeira de Odelouca, onde a água tem atingido valores na ordem 

dos 2 metros de altura junto da ponte que fazia a travessia da Ribeira (vd. figs. III.4.6 e III.4.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor oriental (norte) do concelho, nomeadamente em Azilheira e Foz do Ribeiro (vd. figs. III.4.6, 

III.4.9, III.4.10 e III.4.11) as cheias são também recorrentes. Nesta última localidade a situação é 

paradigmática pela recorrência das cheias e condições particulares que a bacia de Vale Fontes 

apresenta, nomeadamente, um tempo de concentração muito baixo (em média cerca de 1h50’) (vd. 

Cap. III.4.6.) e um forte estrangulamento do leito devido ao subdimensionamento das passagens 

hidráulicas e pela existência de habitações localizadas parcialmente no leito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.7 

Altura da coluna de água em Benafátima (2006) 

 
 

1,15 m 

Figura III.4.8 

Cheia da ribeira de Odelouca em Sapeira (2006) 
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Figura III.4.9 

Cheia da ribeira de Odelouca em Azilheira (2006) 

 
 

Fonte: Junta de Freguesia de S. Marcos da Serra (2006) 
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Esta situação desencadeia assim, o transbordo da água do leito menor a montante inundando toda a 

superfície envolvente, incluindo a habitação onde a coluna de água atingiu 2,00m em 1997 e 1,30m em 

2001, e com grande poder erosivo como se pode observar na parede do antigo moinho de água 

integrado na habitação (vd. figs. III.4.10 e III.4.11, respetivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No setor Sul do concelho as cheias marcam igualmente presença nas principais bacias (vd. fig. III.4.6). 

Desde logo na bacia do Arade, especialmente a jusante das barragens, sendo de referência as cheias 

de 1987 e 2001 em Silves, onde em particular nas primeiras a baixa da cidade ficou substancialmente 

inundada, com uma coluna de água na ordem de 1,70m junto do mercado municipal, ou com cerca de 

1,20m junto dos bombeiros (vd. figs. III.4.12 e III.4.13). O agravamento das cheias ficou aqui a dever-se 

à simultaneidade das descargas da barragem do Arade com picos de maré cheia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.11 

Erosão provocada pelo B.º de Vale Fontes em Foz do 
Ribeiro (2006) 
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Figura III.4.10 

Altura da coluna de água em Foz do Ribeiro (2006) 
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Figura III.4.12 

Cheia do rio Arade na cidade de Silves (1987) 
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Figura III.4.13 

Cheia do rio Arade a jusante da barragem (2001) 
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A área da quinta da Palmeirinha (no setor Oeste da cidade) é também frequentemente inundada por 

força de episódios de cheias no Arade ou devido à proximidade da toalha freática à superfície que 

proporciona uma fácil saturação dos solos, e a acumulação da precipitação no inverno (vd. fig. III.4.14).  

 

Em contexto urbano, embora com condições distintas de Silves, um outro local onde a manifestação de 

inundações é recorrente é em São Bartolomeu de Messines, nomeadamente, no centro junto do 

Mercado (vd. fig. III.4.15). O fator desencadeante é a precipitação, embora a amplitude das inundações 

e a sua recorrência se deva sobretudo à morfologia (posição deprimida da Vila), à intensa 

impermeabilização do espaço e à incapacidade de escoamento da água pluvial e ainda à fraca 

capacidade de escoamento do curso de água regularizado e canalizado que atravessa S.B. Messines 

no sentido W-E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma outra área frequentemente inundada é a influenciada pela Ribeira de Alcantarilha, em particular 

junto de Alcantarilha e a sul de Pêra, embora com magnitude inferior à registada nos cursos de água do 

setor Norte ou no Arade (vd. fig. III.4.16). O declive acentuado, a falta de limpeza do leito e em alguns 

casos a existência de construções no curso de água agravam os efeitos da precipitação, aumentando a 

amplitude das cheias e o seu potencial de destruição. 

 

Não obstante a importância das cheias para a fertilidade dos campos e produtividade dos solos, 

verifica-se um pouco por todo o concelho a existência de cômoros antrópicos que têm como objetivo 

Figura III.4.14 

Zona inundável na Quinta da Palmeirinha (2005) 
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Figura III.4.15 

Inundação urbana em Messines (2005) 
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aumentar a retenção (e evitar o transbordo) dos cursos de água, minimizando perdas devido à 

inundação dos solos prolongada (vd. fig. III.4.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A depressão de Tunes (vd. fig. III.4.18) também se encontra recorrentemente sujeita a inundações 

durante o inverno, altura em que quase se confunde com um lago devido à retenção de água pluvial, 

morfologia, saturação do solo e ascensão da toalha freática à superfície através dos ponors existentes 

(vd. Cap. III.2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4.16 

Ribeira de Alcantarilha a norte da vila (2005) 
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Figura III.4.18 

Zona inundável da depressão de Tunes e ponor (2005) 
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Figura III.4.17 

Cômoros de proteção na Ribeira de Algoz 
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Não obstante a distribuição generalizada das ZAC/ZI no concelho, os cursos de água do setor Norte 

são mais afetados (vd. fig. III.4.6) e os habitantes da área da serra têm maior perceção das cheias, em 

particular os mais idosos por se lembrarem de maior número de ocorrências e por terem conhecimento 

da área atingida nos grandes eventos. O aumento da impermeabilização das superfícies com o 

processo de urbanização, a desflorestação, o estrangulamento das linhas de água, doravante com 

passagens hidráulicas subdimensionadas ou com construções e lixo, além dos incêndios florestais que 

denudam as superfícies, aumentando, como consequência, o escoamento superficial e a erosão hídrica 

dos solos, são fatores que desencadeiam ou potenciam a magnitude das cheias e inundações. 

 

 

 

III.4.4. HIDROGRAFIA E HIDROLOGIA. QUESTÕES CHAVE E 

ORIENTAÇÕES PARA O ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E 

DESENVOLVIMENTO 

 

 

Analisadas as caraterísticas da hidrografia do concelho verificam-se grandes assimetrias ao nível das 

bacias hidrográficas em termos de dimensão, de tipos de redes, densidade de drenagem ou de tempos 

de concentração e de resposta ao escoamento. É também possível perceber a importância dos fatores 

externos, que muitas vezes condicionam as ações que têm lugar nas bacias. 

 

Os cálculos dos parâmetros físicos permitiram verificar que a forma das bacias pode influenciar a sua 

maior ou menor tendência para a ocorrência de cheias, mas em última instância verifica-se que os 

fatores externos e as caraterísticas físicas são os aspetos que mais influenciam a sua capacidade de 

resposta ao escoamento superficial. 

 

Através da leitura dos resultados dos caudais de ponta foi ainda possível verificar que para uma dada 

precipitação podem ser efetuados cálculos que, quando comparados com observações de campo e 
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com os valores de Loureiro (LENCASTRE E FRANCO, 2003), mostram que os valores de caudais de 

ponta que excedem os tempos de retorno podem ser frequentes e naturalmente recorrentes1. 

 

Assim, relativamente à hidrografia podem apontar-se alguns aspetos positivos a favorecer por 

consistirem em fatores a potenciar e outros que importa reverter, com vista a melhorar diversos âmbitos 

(e.g., a qualidade da água ou o ordenamento do território), como são: 

 

POTENCIALIDADEA/FATORES A VALORIZAR 

1. O setor da serra é muito bem drenado, com boa resposta dos cursos de água principais; 

2. A morfologia e a litologia do barrocal favorecem a infiltração, mesmo que apenas 

pontualmente; 

3. Os cursos de água e as albufeiras constituem recursos de importância local e regional para o 

abastecimento. 

 

FRAGILIDADES/FATORES A REVERTER 

1. Bacias hidrográficas muito declivosas no setor Norte, o que associado ao substrato 

favorece a escorrência superficial ao invés da infiltração; 

2. Grande parte dos cursos de água são barrancos temporários muito declivosos que ampliam a 

velocidade de escoamento; 

3. Caudais de ponta elevados, indicando probabilidade elevada de ocorrência de cheias de 

grande magnitude; 

4. Tempos de concentração em média baixos, dificultando a capacidade de resposta dos agentes de 

proteção civil e condiciona a prevenção; 

5. Áreas de potenciais riscos (cheias em locais edificados). 

 

 

Pretende-se ainda com este capítulo apontar algumas orientações para ações/projetos que possam dar 

resposta aos fatores a potenciar e a reverter relativamente às caraterísticas da rede hidrográfica e das 

bacias e o seu comportamento face à precipitação, escoamento superficial e consequências esperadas 

nos vários setores dos cursos de água (vd. quadro III.4.13). 

                                                
1 Não pode ser descurado o aspeto climático desta análise, já que a irregularidade e a torrencialidade caraterísticas no tipo de clima que 
afeta o concelho amplificam os valores de caudais, para além de aumentarem a sua imprevisibilidade. 
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Identificam-se assim um conjunto de propostas que ajudam a informar o capítulo de Ordenamento e 

que em sede de regulamento encontram operacionalização, facilitando o processo de planeamento. 

Verificou-se pois que o concelho de Silves apresenta uma rede hidrográfica bem estruturada, com 

grande desenvolvimento, que se percebe pelo número de cursos de água, mas que não tem 

capacidade para responder sempre aos eventos de precipitação. A análise por bacia hidrográfica ajuda 

a compreender melhor as assimetrias que caraterizam o concelho e a localizá-las no território.  

Compreende-se pois que muitos fatores contribuem para instalação e evolução da rede hidrográfica e 

para a delimitação das bacias, e que a resposta que cada uma dá aos inputs depende de fatores tão 

díspares como a precipitação, a litologia, a estrutura, o declive, ou o uso do solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro III.4.13 

Orientações estratégicas  

Utilizar a informação relativa aos tempos de concentração (Tc) e caudais de ponta de cheia (Qp) das bacias 
hidrográficas para auxiliar a operacionalização do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil 
(PMEPCS); 
Promover, em articulação com a ARH, a limpeza regular dos cursos de água; 
Sensibilizar a população para o uso eficiente de água; 
Incentivar o uso eficiente da água; 
Incentivar a reflorestação de áreas ardidas como forma de minimizar os efeitos da erosão hídrica do solo e 
consequente assoreamento dos cursos de água; 
Promover a reflorestação com espécies com capacidade de proteção do solo contra a erosão (e.g., sobreiros); 
Sensibilizar a população para a importância do armazenamento de água para uso doméstico ou rega durante 
os períodos húmidos, voltando a utilizar as tradicionais cisternas; 
Promover o desassoreamento do Rio Arade; 
Não construir em áreas sujeitas a cheias; 
Em caso de construções existentes em leitos de cheias ou de inundação, construir estruturas defensivas; 
Em áreas sujeitas apenas a inundação (urbana), estudar em detalhe in situ os fatores associados por forma a 
propor medidas de minimização dos seus efeitos; 
Informar e formar a comunidade sobre as áreas sujeitas a cheias e inundações; 
Informar e formar as forças de segurança sobre as áreas sujeitas a cheias e inundações, estabelecendo com 
estes parcerias que visem uma resposta cautelar/preventiva e não apenas reativa aos fenómenos. 

 



                                                                               Plano Diretor Municipal de Silves 

 200 

 

 

III.4.5. PRINCIPAIS CONCLUSÕES 

 

 

O estudo da hidrografia revelou-se fundamental no âmbito da análise biofísica do concelho, não só 

pelas caraterísticas da rede hidrográfica e das bacias per si, enquanto elementos do território, mas 

pelas consequências que os sistemas hídricos podem causar em pessoas e bens.  

 

Verificou-se que as principais bacias hidrográficas do concelho têm rede hidrográfica evoluída e densa, 

com capacidade de gerar grandes caudais de ponta em tempos de concentração por vezes muito 

curtos, condicionando em grande medida a atuação dos meios de apoio e podendo impedir uma reação 

atempada das pessoas afetadas. Os pontos críticos dão uma indicação preciosa sobre as áreas mais 

vulneráveis aos efeitos das cheias e/ou inundações, analisados em sede própria (vd. Cap. III.7.). 

 

Em grande medida, o fundamental neste capítulo centra-se na importância do estudo do 

comportamento hidráulico das bacias e respetiva rede hidrográfica, a importância de que se revestem 

enquanto recursos hídricos e de que modo estes elementos podem colocar em perigo pessoas, bens e 

infraestruturas. O capítulo procura assim informar a análise aos recursos, a análise de riscos e a 

definição de medidas preventivas, curativas e mitigadoras. 
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