
Cheias usadas como armas de Guerra
A maioria das cheias são eventos naturais que podem acontecer após curtos períodos de chuva intensa 
ou em caso de vagas de tempestade (subida do nível do mar devido a ventos fortes que podem inundar 
zonas costeiras). Contudo, um novo estudo mostra que algumas das cheias históricas que ocorreram na 
Holanda tiveram causas completamente diferentes. 

Um cientista holandês, Adriaan de Kraker, tem usado mapas históricos, documentos e fotografias para 
estudar as cheias que ocorreram nos últimos 500 anos no sudoeste da Holanda. Essa área está maiori-
tariamente abaixo no nível das águas do mar e é muito propensa a cheias, por isso têm sido construídos 
diques e paredões para proteger a região da subida da água do mar. O Adriaan descobriu que um terço 
das cheias que ocorreram entre 1500 e 2000 não foram causadas por chuvas intensas ou vagas de 
tempestades – foram um resultado de acção humana. 

Em tempos passados, durante períodos de guerra, algumas pessoas (holandeses neste caso) destruíam 
diques e paredões para defender o território contra exércitos invasores, inundando as áreas de acesso e 
prevenindo assim o seu avanço. Os soldados também recorriam a cheias quando os inimigos já tinham 
invadido a região, pois a água provocaria uma retirada forçada. 

O Adriaan não recomenda o uso de cheias como armas de guerra: “As cheias estratégicas são uma 
táctica muito arriscada. Apenas poderão ter sucesso se houver um plano de emergência muito bem 
delineado e um plano para reparações rápidas”. As cheias podem provocar perdas de vida, danos em 
habitações e negócios e impedir que os agricultores produzam colheitas (porque podem transportar 
água salgada do mar para terra que é prejudicial às plantas.) Além disso se a água permanecer em terra 
por longos períodos de tempo, pode provocar mudanças na paisagem através de erosão e deposição 
(ver os Fun Facts). Estudar as cheias do passado pode ajudar-nos a perceber melhor como é que elas 
moldaram a paisagem ao longo do tempo.
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Vista aérea de um quebra-mar para proteger uma zona agrícola na Holanda, que está abaixo do nível do mar. Crédito: Rijkswaterstaat, Ministério 
das Infra-estruturas e Ambiente da Holanda
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Como é que as águas correntes podem modular a paisagem?
A água das cheias ou a água dos rios e riachos pode alterar a superfície da Terra. Ao longo de longos 
períodos de tempo, a água corrente fragmenta e remove sedimentos (pequenas rochas e solo) da su-
perfície, por um processo chamado erosão. Isto faz com que os canais de rios e riachos se tornem mais 
fundos e mais largos à medida que a água remove sedimentos ao longo do tempo.

O sedimento que é removido de um local é transportado para outro sítio pela água corrente. À medida 
que a corrente abranda, como por exemplo quando alcança terrenos planos, começa a largar os sedi-
mentos que transporta: primeiro os fragmentos de rocha mais pesados e depois as pequenas partículas 
de solo. Este processo é chamado deposição. 

Quer a erosão quer a deposição modelam a paisagem ao movimentar e deslocar sedimentos, modifi-
cando o tamanho e as formas dos elementos das paisagens. 

Para saberes mais sobre estes processos recomendamos fazer a actividade educacional disponível no 
site Teachers Pay Teachers em egu.eu/1YVX23 (pede ajuda aos teus pais ou professor/a).
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