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RESUMO

Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro (NE de Portugal) o rio Pinhão, pequeno
afluente da margem direita do rio Douro, atravessa ao longo do seu percurso de 43 km
diferentes unidades geológicas que, juntamente com factores estruturais, são as principais
causas das diversas características que o rio vai apresentando ao longo do seu trajecto.

O rio insere-se numa bacia com 280 km2 de área, alongada e ligeiramente assimétrica,
em que afloram granitóides hercínicos, de diferentes fácies e idades, e rochas
metassedimentares ante ordovícicas pertencentes ao Complexo Xisto Grauváquico - Grupo do
Douro.

No presente trabalho faz-se fundamentalmente uma análise sumária de aspectos
morfológicos da bacia hidrográfica e das características diversas evidentes ao longo do trajecto
do rio. Assim, assinalam-se variações de declive no perfil longitudinal, quebras acentuadas do
mesmo, e ainda a confluência de tributários com grande área de drenagem. A existência de
desníveis em degrau, de marmitas de gigante, e de margens pedregosas são também
assinaladas, bem como a presença de leitos de inundação e de calhaus rolados nas margens.
Finalmente referem-se para diversos pontos ao longo do percurso a altura das águas atingida
durante as cheias de 1997.
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1 - ENQUADRAMENTO E GEOLOGIA DA ÁREA DE ESTUDO

A bacia hidrográfica do rio Pinhão com uma área de 280 km2 localiza-se na região de
Trás-os-Montes e Alto Douro (NE de Portugal). Sob o ponto de vista geotectónico enquadra-
se na Zona Centro Ibérica.

A geologia da região em estudo compreende no sector norte da bacia granitóides
hercínicos de diferentes fácies, sin a tardi tectónicos e pós tectónicos (Matos, 1991), e no
sector sul metassedimentos paleozóicos ante-ordovícicos pertencentes ao Complexo Xisto
Grauváquico - Grupo do Douro (Sousa, 1982) (Figura 1).

Figura 1 - Enquadramento geográfico e geologia sumária da bacia hidrográfica do rio Pinhão



2 - MORFOLOGIA SUMÁRIA DA ÁREA DE ESTUDO

O rio Pinhão, afluente da margem direita do rio Douro, drena uma bacia alongada
(factor de forma, Kf=0,15) e ligeiramente assimétrica (índice de assimetria=1,4), com declives
pouco acentuados nas áreas graníticas, e com vales profundos, de vertentes abruptas, nas
zonas xistentas.

A distribuição espacial das linhas de água, influenciada pela geologia e geomorfologia
da região, gera um padrão dendrítico, tipicamente desenvolvido sobre rochas de resistência
uniforme, que contudo apresenta situações pontuais anómalas, provável consequência de
estruturas tectónicas. A densidade de drenagem para a bacia hidrográfica é de 3,59 km/km2 o
que permite, de acordo com a classificação de Straller (1981), considerar a textura como
grosseira, pouco propícia à ocorrência de cheias.

Com um comprimento total de 43 km o rio inicia o seu trajecto com uma direcção NE-
SW, inflectindo depois ligeiramente para SSE, sentido que mantém até quase à sua confluência
com o rio Douro. Somente a escassos 7 km da foz apresenta nova mudança de direcção, desta
vez com um rumo sensivelmente SSW.

O percurso faz-se atravessando unidades geológicas diferentes que condicionam as
características morfológicas apresentadas pelo curso de água. Assim, nos primeiros 15 km
vê-se obrigado a escavar o leito em rochas graníticas que, pela resistência que oferecem, estão
na origem de pequenos desníveis os quais indiciam uma evolução ainda imperfeita e rudimentar
do perfil. Atravessa depois as formações do Complexo Xisto-Grauváquico, com rochas mais
facilmente desgastáveis, apresentando um perfil mais suave e evoluído. O traçado do leito é
também condicionado por factores estruturais que lhe conferem o aspecto sinuoso que
apresenta; alguns troços mais rectilíneos correspondem a nítidas zonas de fractura.

Quando se contabiliza a extensão de troços, segundo intervalos de direcção de 10º e se
faz a sua representação em diagrama de roseta, conforme se mostra na figura 2, verifica-se que
há uma predominância em intervalos coincidentes com as principais direcções de fracturação
definidas para a área de estudo (Alencoão e Portugal Ferreira, 1996)

Figura 2 - Diagrama direccional em roseta para os vários troços do rio Pinhão.

Ao longo do perfil longitudinal do rio surgem quebras, com declive acentuado, que
regra geral correspondem a mudanças de litologia ou à confluência de tributários, com grande
área de drenagem. No seguimento do traçado do rio assinalam-se seis troços, em que há
significativo incremento de pendente, que podem ser considerados potenciais sítios para
aproveitamento em mini-hídricas.



Os locais cujas características ao longo do trajecto do rio Pinhão, merecem especial
referência assinalam-se na figura 3.

Figura 3 - Rede hidrográfica e localização de pontos com características assinaladas no texto.



3 - DESCRIÇÃO DO PERCURSO DO RIO

O rio nasce a uma cota de 900 m, próximo da povoação de Raiz do Monte (1),
começando por ser uma pequena linha de água que rapidamente vê o seu caudal aumentado (2)
tendo, em anos de cheia, sido já atingidos os 2 m de altura. Nesta fase inicial do percurso
surgem pequenas rupturas de perfil, materializadas por desníveis em degrau (3), e são também
visíveis sinais de leito de inundação, particularmente evidentes na margem convexa dos
meandros (4). Em alguns pontos, esse leito tem cerca de 30 m de largura em cada margem (5)
e a altura atingida em épocas de cheia pode ultrapassar os 2 m. Surgem os primeiros moinhos,
indicadores do aumento de competência do rio, que começa a tornar-se mais encaixado.

Aproximadamente 10 km após o início do percurso, o leito “habitual” é estreito e
encaixado, mas são ainda visíveis nas margens locais com depósitos de inundação, constituídos
por calhaus rolados de dimensão muito variada que podem atingir 20 a 30 cm de diâmetro. No
ponto assinalado na figura 3 com o número 6, o leito do rio é encaixado num vale assimétrico,
largo e aplanado, sendo visíveis na margem direita calhaus rolados até uma distância de 100 m.
A altura atingida pela água, em épocas de cheia, deverá andar próximo dos 3 m.

A partir do ponto assinalado na figura 3 com o número 7, o rio passa a correr em
xistos, tornando-se progressivamente mais encaixado e deixando de existir indícios de leito de
inundação. Nesta fase do percurso o rio é fortemente meandrizante, com reticulado ortogonal,
consequência do controle estrutural que origina pequenos troços rectilíneos com direcções
próximas das da fracturação dominante na zona. Em períodos de cheia a altura atingida pelo
rio é significativa, devendo subir nalguns pontos 5 a 6 m conforme se pode verificar nas
margens pelos vestígios deixados durante as cheias de 1997. As marmitas de gigante e calhaus
rolados de grande dimensão (8) são uma constante das margens, entre as quais o rio e seus
tributários correm aprisionados serpenteando através das encostas em socalcos da Região
Demarcada do Douro (9).

Já próximo do final do percurso são mais frequentes as margens pedregosas e os
depósitos de calhaus rolados, por vezes com dimensão superior a 50 cm (10). Existem indícios
de que em épocas de cheia a altura das águas deve atingir os 6 m.

É na vila com o mesmo nome que o rio Pinhão termina o seu percurso, confluindo com
o rio Douro a uma cota de 70 m (11).

No esquema da figura 4 apresentam-se, de forma simplificada, as principais
características observadas ao longo do percurso do rio Pinhão.



Figura 4 - Perfil longitudinal do rio Pinhão e características morfológicas evidentes ao longo do percurso.
(a)-cotas em m; (b)-área de drenagem acumulada em km2.
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