Elaborado por:

M. Cristina Vila
Joaquim Góis

Plano de Contingência da Barragem de Rejeitados
Projecto de Exploração Mineira de Boa-Fé
Maio/2011
ISRN-002/11

A pedido de:

GEOMEGA – Geotecnia e Ambiente, Lda
Rua João Lúcio de Azevedo, 53, 1º, Sala 5,
4200-339, Porto

Plano de Contingência da Barragem de Rejeitados

Maio/2011

Índice
1.

Introdução ............................................................................................................................................. 3

2.

Referência histórica a alguns acidentes ............................................................................................... 4

3.

Plano de acção ..................................................................................................................................... 5

4.

Responsabilidades ............................................................................................................................... 8

5.

Procedimentos de emergência ............................................................................................................. 8

6.

Acções preventivas .............................................................................................................................. 8

7.

Mapas de inundação .......................................................................................................................... 10

8.

Conclusões e Recomendações ……………………………………………………………………………..23

9.

Referências ……………………………………………………………………………………………………23

[2]

Plano de Contingência da Barragem de Rejeitados

Maio/2011

1. Introdução
As especificidades da gestão de resíduos da indústria extractiva (escombreiras e barragens de
rejeitados) impõem a necessidade de um plano de emergência documentado para fazer face a eventuais
situações críticas e cenários de colapso.
Estes planos, que estabelecem quais as acções a tomar em caso de acidente, só terão um carácter
definitivo depois do arranque da exploração, e mesmo nessa altura deverão ser alvo de revisões e
actualizações periódicas.
Os principais objectivos do plano de emergência são:
•
Reduzir o risco de colapso estrutural das barragens prevenindo danos para a população e para o
ambiente;
•
Reduzir a necessidade de improvisação numa situação de crise;
•
Optimizar a utilização dos recursos disponíveis;
•
Identificar e atribuir responsabilidades por níveis diferentes, cobrindo todos os níveis de
responsabilidade;
•
Assegurar-se que a cada um na empresa, bem como ao público em geral e às autoridades
competentes, foi fornecida toda a informação necessária.

Os rejeitados da lavaria do Projecto da Boa-Fé caem na classe A da classificação constante do DL
10/2010 de 4 de Fevereiro:
“Uma instalação de resíduos é classificada na categoria A se estiver compreendida em alguma das
seguintes situações: 1 — Uma avaria ou mau funcionamento, tal como o desmoronamento de uma
escombreira ou o rebentamento de uma barragem, possam provocar um acidente grave com base numa
avaliação de riscos que atenda a factores como a dimensão actual ou futura, a localização e o impacto
ambiental da instalação de resíduos”.
Embora o Projecto da Boa-Fé tenha uma vida útil relativamente curta (projecto para cinco anos) e a
lavaria planeada seja uma instalação de baixa capacidade (48 t/h, seis a sete vezes inferior à capacidade
de Neves Corvo, não constituindo ameaça para gerações futuras, é importante considerar os riscos que
a presença da barragem de rejeitados constitui na sua envolvente (no meio ambiente e nas populações
instaladas), uma vez que esta armazenará partículas minerais com teores relativamente elevados em
metais pesados (arsénio, cobre, zinco e prata) cujo diâmetro propicia o seu transporte pelos agentes da
geodinâmica externa (vento, águas das chuvas, etc), quando expostos às condições atmosféricas.
A área a ocupar e o volume de polpas a depositar será consideravelmente menor que as duas principais
barragens de rejeitados activas na mesma região (Alentejo), tendo características meteorológicas,
composição e ocupação dos solos e risco sísmico semelhantes.

a)

b)

c)

Fig.1 Comparação da área a) onde se irá situar a barragem de rejeitados do projecto mineiro de Boa Fé, com a b) barragem de
rejeitados de Neves Corvo e c) barragem de rejeitados de Aljustrel, em vista aérea à mesma escala.

De acordo com a análise de risco elaborada para a barragem de rejeitados do projecto mineiro de Boa
Fé, o risco de colapso da barragem, sendo baixo, exige um plano de acção em caso de acidente.
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2. Referência histórica a alguns acidentes em estruturas de deposição de resíduos mineiros

A prevenção de acidentes passa também por tirar lições dos acidentes ocorridos no passado. Para que
se possa aprender com os erros anteriores é necessário um sistema eficaz de documentação com toda a
informação, nomeadamente os registos das inspecções periódicas.
Porque os erros do passado podem constituir ferramentas de ajuda a eventuais acidentes, relatam-se
em seguida três dos acidentes ocorridos em barragens de resíduos mineiros mais graves nos últimos
trinta anos:
Aznalcollar (Espanha, 25/04/1998) – Um deslizamento na camada margosa subjacente à barragem,
provocou uma brecha na barragem através da qual em poucas horas se escaparam 5,5 milhões de m3 de
água rica e resíduos com metais pesados. Devido ao fino calibre das partículas sólidas, estas foram
transportadas em suspensão com a onda libertada. Em El Guijo, a 7 Km da barragem, o nível da água
subiu 3,6 m em 30 minutos, baixando para 0,2m ao fim de 12 horas. Esta barragem foi construída e
projectada em 1977-79 e na altura do acidente continha 15 milhões de m3 de material (água mais
resíduos). As causas do acidente foram avaliadas por três investigações independentes, tendo chegado a
conclusões semelhantes: a causa directa do acidente foi uma falha nas margas a uma profundidade de
14 metros. Esta falha foi consequência de um excesso de pressão na água intersticial da argila devido ao
peso da barragem e do armazenamento dos resíduos. O derrame inundou as margens dos rios Los
Frailes, Agrio e Guadiamar, desde 300 m a montante do armazenamento de resíduos, no rio Los Frailes,
até Entremuros, 40 Km a sul da mina. A onda de inundação foi contida numa área de 2000 ha em
Entremuros por uma parede de contenção construída de emergência entre as margens. A água
contaminada não atingiu o Parque Nacional de Doñana. A vida aquática na secção afectada do rio
extinguiu-se. Não houve mortes ou feridos provocados pelo acidente, nem houve perdas de gado que
tenham sido referenciadas. Os danos provocados em habitações foram muito reduzidos. A água ácida e
os resíduos inundaram mais de 50 poços de irrigação, construídos nos aluviões. As consequências não
foram mais graves graças às seguintes acções imediatas que foram tomadas: a) a pluma de água
contaminada foi parada na área de Entremuros por uma parede construída pelas autoridades
espanholas. As autoridades proibiram qualquer utilização dos terrenos bem como a utilização de todos
os poços para irrigação na área afectada; b) a Boliden conseguiu selar a brecha na barragem em
aproximadamente 36 horas. As operações de exploração mineira e de tratamento de minérios pararam
imediatamente; c) a Boliden comprou integralmente toda a colheita de frutos de 1998 na área afectada,
minimizando os efeitos nos lavradores afectados e acalmando os rumores de que as colheitas da área
afectada poderiam ser lançadas no mercado.
Stava (Itália, 19/07/1985) – O armazenamento de resíduos consistia em duas barragens construídas
numa encosta. Quando o talude da barragem superior cedeu, originou um colapso sobre a barragem
inferior, a qual por sua vez também sofreu um colapso. A polpa moveu-se pela encosta a uma
velocidade inicial de 30 km/h que depois acelerou para 90 km/h, matando pessoas e destruindo árvores
e edifícios e todos os obstáculos encontrados no percurso até atingir o rio Avisio. Morreram 268 pessoas
e os prejuízos totalizaram 155 milhões de euros. Foi um dos desastres industriais mais graves de todo o
mundo. Apontam-se como causas para este acidente a falta de verificação e fiscalização das estruturas
de armazenamento de resíduos por um período superior a 20 anos. De acordo com os inquéritos
posteriores ao acidente as principais causas para a instabilidade dos taludes foram as seguintes: a) as
lamas depositadas não sedimentavam devido insuficiências na drenagem; b) as barragens tinham altura
e inclinação excessivas; c) decisão de ampliar a barragem pela técnica mais perigosa de jusante para
montante (upstream) e; d) os canais e tubos de drenagem foram incorrectamente instalados (nos leitos
da bacia e através dos taludes.
Baia Mare (Roménia, 30/01/2000) – Uma ruptura na barragem de armazenamento de resíduos
retratamento do ouro provocou a libertação de 100000m3 de líquido contaminado com cianetos
ribeira de Lapus, tributária dos rios Somes/Szamos, Tisza/Theiss e Danúbio, matando toneladas
peixes nestes rios e envenenando a água potável que abastecia cerca de 2 milhões de pessoas
[4]
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Hungria. A ruptura da barragem de Aurul foi parcialmente causada pela subida súbita do nível da água
na albufeira, devido à chuva intensa e à repentina subida de temperatura que fez derreter a neve. Como
causas para o acidente, a Comissão Oficial Romena apontou as seguintes: a) sistema a trabalhar em
circuito fechado sem provisões para descargas de emergência; b) construção por operação das paredes
de contenção interrompidas devido às baixas temperaturas num período crítico (os hidrociclones não
funcionavam); c) discordância entre as hipóteses do projecto e a situação real no campo,
nomeadamente balanço de líquidos e características granulométricas dos resíduos; d) ausência de
monitorização dos níveis de água; e) condições meteorológicas severas, mas não excepcionais, para o
local; e) procedimentos de licenciamento não adequados.

3. Plano de acção

Na barragem de rejeitados temos a considerar a possibilidade de ocorrência de um acidente em dois
períodos distintos, a saber:
•
Durante o período de vida útil da exploração – quando a barragem ainda se encontra a receber
os rejeitados da lavaria. A ocorrência de um acidente no período de laboração da mina obrigaria à
paragem imediata da mina e da lavaria (paragem das bombas e cessação da chegada de resíduos à
barragem). Proceder-se-ia à mobilização de homens e equipamento para as operações de contenção do
derrame e auxilio às acções de protecção e evacuação dos montes e povoados em perigo, na tentativa
de minimizar as consequências. Caberia à companhia mineira, o accionamento do plano de emergência
e a responsabilidade pelas acções de reabilitação da área acidentada. Para a reabilitação dos solos
contaminados, a companhia deverá providenciar uma área para armazenamento e posterior tratamento
dos solos contaminados.
•
Após o encerramento da exploração mineira – após a exploração terminar, a probabilidade de
ocorrência de um acidente diminui, porém a acontecer pode ter uma resposta mais demorada (algumas
horas) do que teria no período de laboração da mina. A entidade que ficar responsável pela barragem
de rejeitados accionará o plano de emergência.
Em qualquer uma das situações anteriores, prevê-se que na área afectada (área máxima previsível de 50
Km2 – a área de influência estimada do paredão principal a Oeste é de 23 Km2 e a área de influência do
paredão em sela a Este é de 27 Km2) por um potencial derrame da barragem de rejeitados, o solo não
será produtivo no intervalo de um ano após o acidente.
O cenário mais catastrófico corresponde ao derrame dos 2,7 Mm3 de polpa pela área de 27 Km2, que
causaria uma inundação máxima nas primeiras horas de 10 (±3) cm de altura. Algumas horas após o
acidente, neste cenário, teríamos uma fina camada de resíduos sólidos, que deveriam ser removidos por
bulldozers e transportados para um parque para posterior encaminhamento de acordo com os
procedimentos legais em vigor neste domínio.
Os poços domésticos existentes na área de influência da barragem de rejeitados deverão ser
interditados por um período nunca inferior a três meses até se verificar que a qualidade da água
subterrânea satisfaz os parâmetros legais.
As captações de águas superficiais para usos domésticos e agrícolas, deverão ser sujeitas a análises
físico-químicas e biológicas para avaliação do seu estado de contaminação, enquanto não forem
conhecidos estes resultados, estas águas deverão estar interditadas.
Na área de influência da barragem de rejeitados (zonas ribeirinhas de São Brissos e de Valverde) não são
conhecidas unidades industriais. As actividades económicas predominantes nesta região são a
agricultura e a pecuária. A população de São Brissos, era em 2001 de 101 habitantes, correspondendo a
uma densidade populacional de 2 hab/km2.
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Numa situação de acidente, a população deverá saber onde dirigir-se. Para tal deverão estar
previamente inventariadas as possibilidades (casas de familiares ou outras instalações sociais) de
realojamento temporário.
Após a ocorrência de um eventual acidente provocado pelo colapso da barragem de rejeitados deve
avaliar-se a necessidade de remediação dos solos e das águas contaminadas bem como, caso seja
necessário, seleccionar a tecnologia aplicável. É, no entanto expectável que no período de um ano após
um eventual acidente, o terreno deve ser interditado para pastagem do gado (suíno, ovino e bovino).

a.

Diagrama de notificação

O diagrama de notificação sumariza hierarquicamente as entidades responsáveis que devem ser
notificadas em caso de acidente. É importante que o diagrama de notificação seja do conhecimento de
todas as entidades envolvidas. Este diagrama, à semelhança de todo o plano de emergência deve ser
alvo de actualização periodicamente e sempre que houver alguma alteração estrutural nas entidades
envolvidas.
As entidades com responsabilidades no plano de emergência devem proporcionar acções de treino com
o pessoal operacional. Devem ainda informar e envolver a população potencialmente afectada para que
o plano de acção não falhe em caso de emergência.
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Fig.2 Diagrama de notificação em caso de emergência.
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Tab.1 Contactos telefónicos dos principais corpos operacionais da zona com capacidade de intervir em caso de acidente.
Entidades

Contacto telefónico

Serviço Nacional de Emergência

112

Bombeiros Voluntários de Évora

266702122

Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Novo

266899180

Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira
Obs.: Esta corporação possui uma unidade de emergência
ambiental extremamente bem equipada, preparada para
situações de grandes derrames de produtos perigosos.

256377600

Serviço Municipal de Protecção Civil de Évora

266777127

Comando Distrital da Autoridade Nacional de
Protecção Civil

266739400

Comando da PSP de Évora

266 760 450

4. Responsabilidades

Durante o período de vida útil da mina, a responsabilidade por um eventual acidente é da empresa
detentora da exploração.
No período do pós-encerramento da mina, a responsabilidade por um eventual acidente será imputada
à entidade que for na altura proprietária da barragem de rejeitados.

5. Procedimentos de emergência
Em caso de emergência, deve proceder-se da seguinte forma:
•
Desencadear os sinais de alerta;
•
Notificar as entidades de acordo com o diagrama de notificação;
•
Acesso aos locais afectados – os operacionais devem conhecer as vias principais e as vias
secundárias alternativas (por meio terrestre e meio aéreo);
•
Deve existir material granular inerte (resíduos da escombreira) para construção de barreiras de
contenção e protecção). Este material deve estar pré-preparado em mangas têxteis na área da
escombreira. A sua existência e localização deve ser do conhecimento dos operacionais intervenientes
no plano de emergência.
•
Equipamento – se o acidente ocorrer no período de vida útil da mina deve recorrer-se às
bombas e ao equipamento rolante (dumpers, bulldozersa escavadoras e pás carregadoras) para as
operações de contenção do derrame. Se a companhia mineira já não estiver a operar no local, então
deverão ser alocadas as máquinas das Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia e outras entidades
públicas ou privadas, da zona envolvente.

6. Acções preventivas
O cumprimento do plano de monitorização da barragem de rejeitados, com os respectivos relatórios
actualizados, constitui a melhor ferramenta na prevenção de acidentes na barragem.
b.

Plano de monitorização

As paredes da barragem merecem um especial cuidado do ponto de vista estrutural. A eminência de
uma ruptura da barragem pode ser detectada através da evolução no tempo do seu perfil topográfico
bem como do aspecto dos taludes de ambos os lados (interior, o lado que fica em contacto com a água
[8]
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e, exterior). Devem existir piezómetros nas paredes e nas fundações da barragem, para perfeito
controlo do nível freático nesta estrutura.
O levantamento topográfico deverá ser elaborado uma vez por ano. Cada novo levantamento
topográfico deverá ser comparado com os anteriores.
A verificação das paredes da barragem deverá ser feita semestralmente. Por cada inspecção semestral
deverá ser lavrado um relatório registando todos os aspectos observados. Cada novo relatório deverá
ser confrontado com os anteriores para se estudar e detectar a evolução de eventuais situações
anómalas.
A água clarificada da albufeira deverá ser alvo de análise, com periodicidade semestral nos primeiros
cinco anos após o encerramento da mina e anual nos anos seguintes, aos seguintes parâmetros: pH,
condutividade, sólidos em suspensão e metais pesados (arsénio, chumbo, cobre, mercúrio inorgânico,
níquel, prata e zinco).
Propõe-se uma análise química anual a uma amostra dos organismos vivos na albufeira. Esta análise fazse geralmente nos peixes (espécies para as quais se estudam em ecotoxicologia os factores de bioconcentração).
O programa de monitorização para a área de influência da barragem (ver mapas 3D), deverá incidir
especialmente na água superficial (ribeiras de São Brissos e de Valverde, barragens de rega nas
proximidades e outros pequenos cursos de água na zona), na água subterrânea (poços e nascentes), nos
solos e sedimentos e ainda nas espécies vegetais mais importantes na zona, que possam entrar na
cadeia alimentar (folhas e frutos de sobreiros).
Propõe-se dois pontos de colheita de amostras de água da ribeira de São Brissos (um a montante da
povoação com o mesmo nome e outro a jusante, um ponto de amostragem da ribeira de Valverde
imediatamente a sul do Monte Cabanas, para análise, com periodicidade semestral nos primeiros cinco
anos após o encerramento da mina e anual nos anos seguintes, aos seguintes parâmetros: pH,
condutividade, sólidos em suspensão e metais pesados.
A água dos poços existente na área de influência da barragem de rejeitados deverá ser analisada nos
mesmos parâmetros e com a mesma periodicidade da água superficial.
Os solos com fins agrícolas na área de influência da barragem, bem como os sedimentos do leito das
ribeiras de São Brissos e de Valverde deverão ser analisados com uma periodicidade anual devendo
determinar-se os seguintes parâmetros: pH, concentração em metais pesados, relação
carbono/azoto/fósforo (C:N:P).
As plantas na área de influência da barragem, deverão ser alvo de uma campanha de amostragem anual
para determinação em metais pesados (arsénio, chumbo, cobre, mercúrio inorgânico, níquel, prata e
zinco).
Para além deste plano de determinações analíticas, toda a área da barragem e a sua envolvente devem
ser alvo de observações atentas à flora, fauna, principais ecossistemas e morfologia do terreno. Estas
observações deverão ser feitas semestralmente e ser registadas sob a responsabilidade do técnico que
as efectuar.
A eminência de uma ocorrência anormal será detectada em algum dos pontos anteriores, permitindo
uma actuação no sentido de averiguar as causas e minimizar as consequências.
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7. Mapas de inundação
Apresenta-se em seguida o estudo conducente à elaboração dos mapas de inundação. Estes são mapas
com a modelação do relevo, área de influência e as direcções preferenciais do escoamento em caso de
colapso da barragem de rejeitados.
Modelação geomorfológica dos terrenos envolventes à Barragem de Estéreis
Projecto Mineiro de Nossa Senhora da Boa Fé
Informação de base:
-

27455 registos (coordenadas geográficas Este-Oeste, Norte-Sul e cotas respectivas);
Malha regular de, aproximadamente, 50 m x 50 m.
Ponto n.º

E-W

N-S

Cota

1

1560.206

-124250.838

329.0

2

1609.962

-124250.838

328.5

3

1659.717

-124250.838

325.6

…

…

…

…

27453

9073.282

-1322776.718

189.8

27454

9123.038

-1322776.718

189.8

27455

9172.793

-1322776.718

189.8

Ponto nº1 – Referência mais a Norte e mais a Este da malha considerada (canto superior direito)
Ponto n.º 27455 – Referência mais a Sul e mais a Oeste da malha considerada (canto inferior esquerdo)
Estatísticos Univariados da informação de base (malha inicial)
—————————————————————————————————————
Este-Oeste

Norte-Sul

Cota

—————————————————————————————————————
Mínimo:

1560.206

-132776.718

166.0

25%-1º Quartil:

3550.425

-130632.783

190.0

Mediana:

5540.644

-128488.848

202.3

75%-3º Quartil:

7481.107

-126344.913

254.0

Máximo:

9471.326

-124250.838

400.0

Range:

7911.120

8525.880

234.0

Média:

5519.214

-128503.958

226.8

Desvio Padrão:

2293.186

2470.235

51.2

—————————————————————————————————————

Análise Espacial
O método interpolador utilizado para a modelação topo-morfológica do terreno foi a Krigagem pontual
sem deriva externa, com um modelo de variograma teórico do tipo Esférico sem efeito de pepita (C0 =
0), com uma distância inter-patamar igual a 2623 (C1 =2620), um alcance igual a 10800m (a = 10800 m),
[10]
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uma direcção principal de anisotropia igual a 5º (dir = 5º, sendo que 0º ≡ W) e uma razão de anisotropia
igual a 1.6 (r = 1.6).

Modelo Esférico -   














 





C0 = 0 ; C1 = 2620 ; a = 10800 m ; Direcção principal = 50 ; r = 1.6
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Fig. 3 –Variograma Experimental vs Modelo Teórico (Esférico).

Características da malha obtida após a análise espacial
Malha obtida por Krigagem :
-

108414 registos (coordenadas geográficas Este-Oeste, Norte-Sul e cotas respectivas);
Malha regular de, aproximadamente, 25 m x 25 m.
Ponto n.º

E-W

N-S

Cota

1

1560.206

-124250.840

329.8

2

1585.241

-124250.840

329.9

3

1610.276

-124250.840

329.9

…

…

…

…

108412

9421.256

-132776.718

190.9

108413

9446.291

-132776.718

190.9

108414

9471.326

-132776.718

191.0
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Fig. 4 - Representação digital, 2D, de toda a área envolvida no estudo. Implementação da barragem, povoações e habitações (Fonte: Google Maps).
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Fig. 5 - Representação topográfica, 2D de toda a área envolvida no estudo.
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Fig. 6 - Representação topo-morfológica, 3D, de toda a área envolvida no estudo.
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Fig. 7 - Representação topo-morfológica, 3D, de toda a área envolvida no estudo com a implementação das duas grandes linhas de reunião de águas (Ribeira de São Brissos e Ribeira Valverde) que
envolvem a região em estudo. Localização da barragem de estéreis.
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Fig. 8 - Representação espacial 3D de toda a área em estudo, assinalando-se os declives mais pronunciados através de vectores proporcionais à magnitude da inclinação.
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Fig. 9 Representação espacial pormenorizada 2D da zona envolvente à barragem de estéreis (localização e implementação da barragem)
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(Escalas X - 1 cm = 206 ; Y - 1 cm = 206 ; Z - 1 cm = 150)
Fig. 10 Representação espacial pormenorizada 3D da zona envolvente à barragem de estéreis (localização e implementação da barragem de estéreis, com a área de ocupação final).
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(Escalas X - 1 cm = 206 ; Y - 1 cm = 206 ; Z - 1 cm = 150)
Fig. 11 Representação espacial 3D da zona envolvente à barragem de estéreis assinalando-se os declives mais pronunciados através de vectores proporcionais à magnitude da inclinação.
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Fig. 12 - Representação espacial 3D da área total afectada por uma eventual derrocada do paredão Este da barragem, considerando uma situação de enchimento máximo da barragem.
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Fig. 13 - Representação espacial 3D da área total afectada por uma eventual derrocada do paredão Oeste da barragem, considerando uma situação de enchimento máximo da barragem.
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Fig. 14 - Representação topo-morfológica, 3D, das áreas totais afectadas por uma eventual derrocada dos paredões Oeste ou Este da barragem, considerando uma situação de enchimento
máximo da barragem. Implementação das duas grandes linhas de reunião de águas (Ribeira de São Brissos e Ribeira Valverde) que envolvem a região em estudo. Localização da barragem de
estéreis.
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8. Conclusões e Recomendações
O plano de contingência (ou emergência) estabelece quais as acções a tomar em caso de acidente
provocado pelo eventual colapso da barragem de rejeitados do projecto mineiro de Boa Fé.
Só depois do arranque da exploração mineira é que este plano ganhará carácter definitivo, e mesmo
nessa altura deverá ser alvo de periódicas e constantes revisões e actualizações.
O colapso de um dos paredões da barragem de rejeitados, terá efeitos nefastos para o ambiente da
zona envolvente a jusante da barragem, com uma gravidade que aumentará desde o arranque do
projecto até ao seu término. Uma vez encerrada a mina, o perigo de ruptura da barragem permanece e
o risco que envolve perdurará por muitos anos. É portanto da maior importância, tanto a actualização
periódica do plano de contingência como a formação e treino dos vários intervenientes na resposta a
um eventual acidente.
As áreas máximas passíveis de serem afectadas por uma eventual derrocada dos paredões da barragem
foram estudadas e delimitadas (quer em termos de áreas gerais afectadas quer em termos de áreas de
pormenor, atendendo às características geomorfológicas da região e ao cálculo do máximo declive em
cada nó da malha 3D representativa do terreno), podendo ser analisadas através da observação dos
mapas de inundação (fig. 4 a fig. 14).
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