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4.3 GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

 

4.3.1 Enquadramento 

 

Neste descritor, identificam-se os principais aspectos de carácter geológico e geotécnico a ter em 

atenção para a concepção e execução do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira. 

 

A análise da situação de referência foi efectuada tendo por base elementos bibliográficos, 

nomeadamente a Carta Geológica de Vagos, à escala 1:50.000, que abrange a área da folha 16-C 

e a respectiva Nota Explicativa, editada em 1981 pelos Serviços Geológicos de Portugal. Realizou-

se ainda uma visita de campo, no dia 8 de Fevereiro de 2007, com reconhecimento de superfície. 

Para além disso, recorreu-se à consulta de Estudo Geológico e Geotécnico específico elaborado pela 

empresa Geocontrole, no quadro do presente Projecto e reproduzido no Anexo V do presente EIA. 

 

No quadro deste Estudo Geológico e Geotécnico efectuaram-se sondagens. O quadro seguinte 

indica a localização das sondagens realizadas e descrimina as respectivas quantidades de trabalho 

e ensaios efectuados. 
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Quadro 4.3-1 – Sondagens mecânicas efectuadas 

 

 

 

 

4.3.2 Geologia 

 

4.3.2.1 Enquadramento Geográfico e Físico 

 

A zona em estudo situa-se a sul de Aveiro, aproximadamente no paralelo de Mira, numa área que 

abrange a zona costeira dunar e pós-dunar, e ainda com interferência offshore sobre a plataforma 

continental. 

 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

 

Relatório Técnico  109 

Abril 2007   

 

 

Figura 4.3-1 – Inserção Regional do Projecto 

 

 

A área imersa caracteriza-se por um cordão dunar litoral contínuo, que forma uma planície de 

substrato arenoso com um povoamento vegetal de resinosas e matos, com pequenas lagoas 

abastecidas por linhas secundárias de água doce. 

 

A transição praia / cordão dunar é feito pela transição gradual da alta praia, numa zona de costa 

que pode ser considerada como de energia mista, com domínio das ondas sobre a maré, de acordo 

com a classificação de Hayes (1979).  

 

É uma costa mesotidal, com amplitude de maré máxima em torno de 3.6 m. A altura significativa 

média anual é próxima de 2 m (Carvalho et al., 1996), com um período de pico médio de 11.3 

segundos (Costa, 1994). A direcção principal da agitação marítima (onda) é de NW, e induz uma 

importante deriva litoral com resultante anual de 2x10-6 m3/ano para sul (Taborda, 1993). 

 

Em termos gerais a costa NW portuguesa é objecto de um alto regime hidrodinâmico de ondas e 

marés. No Verão a altura da onda (Hs) é de 1 a 3 m com períodos de 11 – 13 segundos. Durante 

as tempestades de Inverno a altura da onda pode exceder os 7 m com períodos de 13 segundos 

(Vitorino et al. 2003), estimando-se uma média de ocorrência de 3 tempestades por ano com Hs 

superior a 5 m. 

 

Na praia submersa ocorre uma barra arenosa longilitoral de reduzidas dimensões (0.5 a 1 m de 

altura por 80 a 120 m de largura), denominada de barra interna. Possui carácter não perene ao 

longo do ano e nem sempre se encontra presente em todas as secções da costa de Mira. A 

ocidente desta barra e separada por uma depressão de 4 a 8 m de profundidade relativamente ao 

ZH, ocorre outra mais expressiva denominada de barra submarina externa. A altura máxima 

(máxima diferença de cotas entre a cava e a crista) e a largura máxima (distância horizontal 
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máxima entre a cava e o final ocidental da barra) da barra externa, para o troço Aveiro - Cabo 

Mondego, de acordo com o levantamento de 1987 do Instituto Hidrográfico, foram respectivamente 

5.2 m e 650 m (A. Dias, Ferreira & Pereira, 1994). 

 

Na zona da Praia de Mira a barra submarina externa parece apresentar-se bem desenvolvida, 

registando grande continuidade longilitoral. A interrupção por perfis de corredor processa-se de 

forma regular, com espaçamentos que variam de 1.5 km a 3 km. 

 

A altura da barra atinge valores da ordem dos 3 a 4 m, com máximos superiores a 5 m, e com 

largura por vezes superior a 600 m. Tratam-se porém de dados relativos à década de 90, portanto 

sujeitos a variações resultantes quer da própria evolução morfogénica dos fundos costeiros (onde a 

construções dos molhes tem particular impacto), pelo que devem ser devidamente aferidos. 

 

A plataforma continental marítima portuguesa, entre a foz do Minho e a Nazaré, possui uma 

largura que varia entre os 35 km, no sector de Esposende, e os 60 km na zona do Cabo Mondego. 

O seu bordo situa-se em média a cerca de 160 m de profundidade. 

 

As características oceanográficas da margem ocidental da Península Ibérica são controladas até 

cerca dos 200 m de profundidade, pela camada de água costeira oriunda do Golfo da Biscaia e do 

Atlântico Norte, que ao largo de Portugal se movimenta no sentido Norte-Sul, vulgarmente 

conhecida por corrente de Portugal. Trata-se de uma corrente induzida pelo centro de altas 

pressões que normalmente se estabelece ao largo da Península, denominado de anticiclone do 

Açores. No período de Inverno, as águas provenientes de latitudes subtropicais que em geral se 

posicionam abaixo dos 200 m dirigindo-se para Norte, aumentam de espessura e atingem por 

vezes a superfície, conferindo movimentos superficiais das massas de água para Norte. 

 

 

Figura 4.3-2 -Esquema conceptual da circulação das correntes marítimas na área offshore de Aveiro, 

(Adaptado de Peliz et al., 2002). 
 

Alguns estudos mais recentes sugerem a existência de dois regimes de correntes principais que 

afectam a margem continental setentrional portuguesa. No período de Verão, nos níveis mais 

superficiais estabelece-se uma corrente dirigida para Sul, enquanto que em profundidade se regista 
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uma corrente dirigida para norte, fluxos que dependem em grade medida do regime de ventos. 

Durante o Inverno, toda a coluna de água parece estabelecer corrente dirigida para Norte. 

 

 

Figura 4.3-3 – Batimetria da Plataforma e da vertente continentais situadas entre Espinho e o Cabo 

Mondego (Vanney & Mougenot, 1981). 

 

A plataforma continental nesta área possui um pendor regular e suave, com as batimétricas 

dispondo-se de forma aproximadamente paralela à orientação NNE-SSW da costa (com excepção 

do canhão do Porto e de Aveiro), com pendor que varia entre 5.7 m/Km na zona da Póvoa do 

Varzim e 2.4 m/Km imediatamente a norte do canhão da Nazaré. 

 

 

4.3.2.2 Geomorfologia e Tectónica 

 

A zona de Mira para onde se prevê a construção do empreendimento, situa-se na grande unidade 

morfo-estrutural denominada de Orla Meso-cenozóica Ocidental Portuguesa, na qual se inscreve a 

Bacia Lusitânica. É um domínio com grande espessura de sedimentos, de geomorfologia suave e 

ondulada, com colinas pouco íngremes e vales amplos pouco profundos e com aluvionamento 
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significativo. É também um domínio de grande variabilidade litológica, textural e estrutural. 

Abundam os carbonatos, os arenitos e os argilitos e, na cobertura quaternária ou plio-quaternária, 

os materiais arenosos desagregados que propiciam fácil infiltração da água das chuvas (Almeida, 

C., Mendonça, J. et al). 

 

O estilo tectónico da Orla Ocidental caracteriza-se pela presença de famílias de acidentes de 

direcções variadas que correspondem, em grande parte, ao rejogo post-hercínico das fracturas 

tardi-hercínicas. Ao longo destes acidentes a cobertura foi poderosamente deformada por dobras, 

falhas e dobras-falha que delimitam blocos no interior dos quais a cobertura conserva um estilo 

tabular, apenas com deformações de grande raio de curvatura (Ribeiro et al., 1976). A este 

respeito merece individualização o controlo tectónico regional centrado na falha da Nazaré e ao 

longo dos principais eixos diapíricos, que é responsável pelo registo essencialmente continental do 

Cretácico (Campaniano- Maastrichtiano) na Bacia Lusitânica. 

 

 

Figura 4.3-4 – Esboço da Bacia Lusitaniana ao longo da costa ocidental da Península Ibérica e da 

plataforma continental. 

 

A uma escala regional a área do empreendimento inscreve-se na faixa litoral da denominada 

planície de Gândara, onde se o desenvolve o extenso monoclinal Mira - Vagos. 

 

A Bacia Lusitânica é a maior das bacias interiores portuguesas estendendo-se desde o limite poente 

da Zona Centro Ibérica até offshore, numa área com cerca de 22000 km2. É representada por uma 

depressão alongada com orientação NNE-SSW, com um enchimento sedimentar na sua zona axial 
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com cerca de 4 km de espessura, maioritariamente de idade jurássica e cretácica e com um 

recobrimento cenozóico significativamente menos expressivo. 

 

A formação da bacia Lusitânica (fase de rifting) teve início durante o Triássico Superior e o 

Jurássico Inferior. As primeiras deposições foram sedimentos clásticos avermelhados, a que se 

sucederam depósitos evaporíticos, fundamentalmente constituídos por salgema e anidrite, com 

margas, argilítos e alguns diatomitos, datados do Triásico superior até ao Hetangiano. 

 

A subsidência regional continuou a processar-se, e durante o Jurássico Inferior (Lias) a Médio 

(Dogger) depositaram-se sobretudo carbonatos marinhos profundos (fase transgressiva). Foi 

durante este período que o mar avançou para o interior do país, cobrindo vastas áreas onde até 

então dominava o regime continental e lagunar, formando um grande golfo, alargado a norte até 

ao Vouga. 

 

O levantamento regional das bacias interiores processa-se entre o Caloviano Superior e o 

Oxfordiano (passagem do Jurássico Médio ao Superior), originando uma discordância regional 

importante (lacuna estratigráfica). Trata-se de um período regressivo que conduziu à emersão de 

grande parte de território ocupado pelos mares da grande transgressão do Jurássico Inferior e 

Médio. 

 

A partir do Oxfordiano Superior (Malm) a taxa de subsidência volta a aumentar, e o mar avançou 

novamente sobre a orla litoral, embora sem alcançar os limites da grande transgressão do Lias. É 

durante o Kimeridgiano que se processa o acarreio abrupto de material continental clástico 

grosseiro, que marca a segunda fase de rifting. 

 

O Jurássico da bacia Lusitânica define-se claramente por um ciclo sedimentar representativo de 

uma grande transgressão, enquadrada por duas regressões, a do final do Triásico e a do início do 

Cretácico. 

 

O acarreio e deposição de material terrígeno continuou durante o Cretácico Inferior, embora na 

zona Sul da bacia se tenham perpetuado alguns ambientes marinhos. Noutras zonas a discordância 

regional separa os sedimentos depositados neste período de transição entre o Jurássico e o 

Cretácico. 

 

Com a retomada da subsidência durante o Cenomaniano-Turoniano, um mar pouco profundo 

invade toda a bacia, depositando margas e calcários (formação dos Calcários apinhoados da Costa 

de Arnes ou dos equivalentes laterais dos Calcários de Tentúgal e Calcários de Mamarrosa). 

 

Durante o Paleogénico predomina a sedimentação clástica continental na zona sudeste da Bacia 

Lusitânica e material clástico e carbonatos marinhos na zona Norte. No Neogénico ocorreu novo 
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episódio de subsidência e transgressão, particularmente na zona Sul da bacia onde se depositaram 

espessas sequências de materiais terrígenos e carbonatos marinhos pouco profundos. 

 

Com o início do Holocénico, há cerca de 10.000 mil anos, verificou-se a uma subida geral do nível 

do mar – transgressão flandriana, acompanhada nalgumas zonas por movimentos isostáticos e de 

subsidência (Hageman, 1969). À data a linha de costa seguia por Ovar, Estarreja, Aveiro Vagos e 

Mira, não existindo ainda o cordão litoral arenoso nem os depósitos aluvionares do Vouga que 

entretanto teria capturado e Cértima e o Águeda. 

 

 

Figura 4.3-5 – Evolução do litoral de Aveiro 

 

O cordão litoral ter-se-ia formado após o abrandamento da transgressão marítima iniciada há 2700 

anos (fase sub-Atlântica). Segundo Abecassis (1955) ter-se-ia formado desde acerca de 1000 

anos, quando um cabedelo arenoso progrediu desde Espinho até Mira (fechando o antigo golfo) por 

acção oblíqua das ondas e dos ventos dominante de Norte e Noroeste. 

 

 

4.3.2.3 Neotectónica e Sismicidade 

 

Em termos de sismicidade, verifica-se que a área em estudo tem sido sujeita ao longo dos tempos 

geológicos, à acção de fenómenos sísmicos mais ou menos severos, que podem ser sistematizados 

em dois grandes tipos: 

 

i) sismos distantes, de grande magnitude e com epicentro no mar – «sismicidade 

interplacas» Eurasiática e Africana –, gerada na «Zona de fractura Açores-

Gibraltar»; 
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ii) sismos locais, de magnitude moderada e pequena distância focal – «sismicidade 

intraplaca» Eurasiática –, resultante da acumulação de tensões e do 

desenvolvimento de deformações tectónicas actuais, no seu interior. 

 

 

Figura 4.3-6 – Enquadramento neotectónico 

(fonte: Carta Neotectónica de Portugal Continental (escala 1:1 000 000)) 
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O fatídico sismo de 1755, com epicentro a SW do Cabo de S. Vicente (?), testemunha aquele tipo 

de sismicidade, tendo atingido na região de Aveiro a intensidade VII na escala Mercalli modificada. 

 

Os sismos intraplacas apresentam geralmente magnitude moderada, embora se encontrem 

também registos de abalos sísmicos de grande magnitude. Não obstante a sismicidade em 

ambiente tectónico intraplaca ser, tradicionalmente, difusa, podem vislumbrar-se alinhamentos de 

epicentros ao longo dos acidentes tectónicos activos mais importantes. 

 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Acção para Estruturas de Edifícios e Pontes, as 

acções sísmicas associadas a cada um dos tipos de sismicidade referidas designam-se acção 

sísmica do tipo 2 (sismos interplacas) e acção sísmica do tipo 1 (sismos intraplacas). O mesmo 

regulamento considera o território continental português dividido em 4 zonas: A, B, C e D, segundo 

ordem decrescente de sismicidade. 

 

 

Figura 4.3-7 – Mapas de zonamento sísmico de Portugal Continental 

 

Os valores característicos das acções dos sismos são quantificados em função da zona em que se 

situa a estrutura – coeficiente de sismicidade (_) – e da natureza dos terrenos a mobilizar. O 

coeficiente de sismicidade assume os valores 1.0, 0.7, 0.5 e 0.3, respectivamente para as zonas 

sísmicas A, B, C e D. 

 

Ainda de acordo com o RSAEEP natureza dos terrenos foi sistematizada em 3 grandes grupos: 
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• do tipo I - rochas e solos coerentes rijos; 

• do tipo II - solos coerentes muito duros, duros e de consistência média; solos incoerentes 

compactos; e, 

• do tipo III - solos coerentes moles e muito moles; solos incoerentes soltos. 

 

No quadro abaixo indicam-se as diferentes formações ocorrentes ao longo do traçado e classificam-

se os respectivos tipos de terreno indicados pelo referido regulamento. 

 

Quadro 4.3-2 – Tipo de terreno de acordo com o RSAEEP 

 

 

 

Figura 4.3-8 – Zonamento do Potencial de Liquefacção (excerto) (LNEC, 1994) 

 

Em relação directa com a susceptibilidade sísmica da região está o potencial de liquefação dos 

materiais que aí ocorrem. A análise da carta de Zonamento de Potencial de Liquefacção (LNEC, 

1994) atribui a área do empreendimento a classificação alta a muito alta (manchas a amarelo e 

vermelho) para um intervalo de retorno de 500 anos. 
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A Carta de Casualidade Sísmica (Oliveira, 1979) enquadra o sublanço em estudo numa zona para a 

qual é expectável valor de aceleração máxima da ordem de 100 cm/s2, para um período de retorno 

de mil anos. 



 

Estudo de Impacte Ambiental do Projecto Aquícola de Engorda de Pregado em Mira 

 

Relatório Técnico  119 

Abril 2007   

 

 

4.3.3 Hidrogeologia 

 

4.3.3.1 Rede de Drenagem 

 

O desenho da rede de drenagem recorta significativamente os depósitos de praias antigas, 

chegando a pôr a descoberto, em vastas áreas, o substrato Cretácico e uma pequena parte do 

Jurássico Inferior, na parte SE da folha geológica. 

 

A rede de drenagem ostenta principalmente duas direcções de escoamento, separadas 

praticamente pelo alinhamento estrutural Palhaça-Mamarrosa-Febres; uma, para Norte, dirigindo-

se directamente para a inadequadamente chamada Ria de Aveiro, outra, para Nordeste, com saída 

para o rio Cértima e Pateira de Fermentelos. 

 

Por um lado, em alguma áreas, o traçado da rede de drenagem é concordante com a fracturação – 

os vales seguem linhas de fractura mostrando traçados rectilíneos muitas vezes quebrados nos 

pontos de cruzamento dessas fracturas, como é o caso dos vales da região de Mesas que se vão 

agregar ao rio Boco, reflectindo igualmente este rio o cruzamento de, pelo menos, dois sistemas de 

fracturação. Esta situação ocorre igualmente nas regiões da Palhaça, Oiã e Fermentelos. 

 

Por outro lado, o encaixe e declive dos vales são, de forma geral, pouco acentuados, facultando um 

escoamento lento das águas, com frequentes áreas de retenção, algumas de origem antrópica 

associadas a antigos arrozais.  

 

A área de projecto ocupa uma área aproximadamente rectangular, com uma área de cerca de  

206 ha. É uma área aplanada e de baixa altitude, variando entre os 5 (a Oeste) e os 16 metros (a 

Noroeste) (amplitude média de 11 metros), sendo esta caracterizada por depósito de praia antiga e 

por um extenso campo de dunas e areias eólicas. Nesta área as Dunas têm predominantemente 

uma orientação de Oeste para Este. 
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4.3.3.2 Modelo hidrogeológico conceptual 

 

Na área de localização do empreendimento, junto à costa, estabelecem-se formações holocénicas 

de carácter arenoso até várias dezenas de metros de profundidade, que sobrepõem terrenos 

cretácicos igualmente de carácter greso-conglomerático. 

 

 

Figura 4.3-9 – Enquadramento geológico do sistema aquífero Quaternário de Aveiro (INAG, 2000) 

 

O modelo hidrogeológico conceptual pode resumir-se da seguinte forma:  

 

• Sistema Aquífero Cretácico de Aveiro: confinado, a tecto, pelas Argilas de Vagos, com fluxo 

dominante de sudeste para noroeste, com níveis piezométricos de cerca de 30 metros 

positivos, na área de projecto da Acuinova (Ref., nível médio das águas do mar) e 

gradiente hidráulico da ordem de 0,0015; 

 

• Sistema Aquífero Quaternário de Aveiro: Sistema aquífero de fraca ou inexistente 

comunicação hidráulica com o sistema Cretácico. 
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4.3.3.3 Sistema Aquífero Quaternário 

 

O sistema aquífero Quaternário (O1) estabelece-se em depósitos detríticos holocénicos, actuais, 

com duas unidades produtivas sobrepostas: uma superficial correspondente ao manto eólico, 

designado de aquífero dunar, e outra inferior, correspondente a uma sequência areno-cascalhenta, 

conhecida por Base do Quaternário. 

 

O aquífero dunar possui o nível freático a profundidades que variaram entre 1 e 2.5 m nas 

sondagens realizadas na zona aplanada posicionada a montante do cordão litoral, estabelecendo-se 

sobre as areias mais ou menos finas de tendência monogranular que por vezes sobrepõem um 

nível basal de areias silto-lodosas cinzentas. 

 

 

Figura 4.3-10 – Elevada produtividade hidrogeológica registada aquando da abertura poços de 

reconhecimento 

 

Trata-se de aquífero freático, alimentado sobretudo pela infiltração de superfície e portanto com 

afinidade estreita com o regime pluviométrico. É explorado ao longo da Planície de Gândara 

através de inúmeras captações particulares tradicionais (poços de grande diâmetro), poços radiais 

e “weel-points”, produzindo caudais médios em torno de 5 L/s. A transmissividade deste aquífero 

foi estimada entre 50 e 370 m2/dia e os valores de condutividade hidráulica entre 20 e 49 m/dia, 

sendo os valores extremos pouco frequentes (INAG, 2000). 

 

No contacto com o mar é normal apresentar águas muito cloretadas, uma vez que a interface água 

doce / água salgada apresenta-se muito inclinada (conforme indiciam perfis geofísicos realizados 

na região). Neste aquífero as isopiezas seguem aproximadamente a direcção da costa, para a qual 

se dirige, no essencial, o escoamento subterrâneo, embora localmente se possa notar a influência 

da topografia. 

 

A condutividade hidráulica destas areias pode ser estimado com base nas características das 

curvas de distribuição granulométrica, através do método de Hazen que relaciona empiricamente o 

coeficiente de permeabilidade, k, com o diâmetro efectivo, d10, da curva granulométrica, através 
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da expressão [1] válida para areias com menos de 5% em peso passado no peneiro Nº 200 (clean 

sands) com diâmetro efectivo d10 compreendido entre 0.1 e 0.3 mm (Holtz & Kovacs, 1981). 

 

k= c(d10)
2 

 

com: 

 

• k - condutividade hidráulica (cm/s); 

• c – coeficiente entre 80 e 100 para areias mal graduadas, e 

• d10 – diâmetro efectivo (cm) onde 10% do solo em peso é de dimensão inferior. 

 

Atribuindo d10=0.025 cm, obtém-se valores de k entre 5× 10-2 e 6× 10-2 cm/s. Os ensaios 

laboratoriais de permeabilidade realizados sobre amostras indeformadas destas areias, forneceram 

valores k entre 4.7× 10-3 e 9.8× 10-3 cm/s. A análise deste conjunto de resultados permite estimar 

permeabilidades da ordem de 5× 10-2 a 5× 10-3 cm/s. 

 

Inferiormente estabelece-se o aquífero designado de Base do Quaternário, que por vezes ocorre 

confinado superiormente por uma camada com componente silto-lodosa expressiva (que ocorre 

sensivelmente em torno da cota zero). Este aquífero é constituído fundamentalmente por 

cascalheiras e areias médias a grosseiras, dispostas numa sequência granodecrescente: muito 

grosseiras na base, por vezes com clastos superiores a 0.20 m de xisto, grauvaques e granitos, 

com calhau rolado quartzoso muito abundante, que gradam superiomente para areias grosseiras a 

médias, e cada vez mais finas até à base do nível lodoso, sendo frequentes os níveis com restos de 

conchas muito abundantes associadas a seixo rolado. 

 

Este aquífero é explorado através de furos de captação ou de filtros (furos sem bombagem de 

fundo), quer para a indústria quer para abastecimento público. Na região de Mira a água 

apresenta-se muito férrea, obrigando ao tratamento para consumo humano. Na Praia de Mira 

existe uma captação (furo vertical 206/06 SNIRH) onde a Base do Quaternário se desenvolve até 

aos 19.5 m, profundidade a partir da qual ocorrem argilas arenosas amareladas atribuídas ao 

Cretácico. 
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Figura 4.3-11 – Piezometria do aquífero Quaternário de Aveiro em 2005-06 (SNIRH) 

 

Na área investigada pela campanha de prospecção o Cretácico foi interpretado aos 37.5 m de 

profundidade na sondagem S23, e a referenciação da camada silto-lodosa a tecto foi ocasional (S1 

e S21), pelo que se admite que este aquífero se apresente na condição livre (ou localmente semi-

confinado). Quando a camada lodosa ocorre o aquífero apresenta tendência artesiana (nível 

piezométrico acima do tecto) ou mesmo repuxante (acima do terreno natural). Estas condições 

hidrodinâmicas obrigaram à utilização de caldas de bentonite para estabilização do fundo dos furos 

durante a realização das sondagens. 

 

Os ensaios de permeabilidade do tipo Lefranc e do tipo rising head test (com bombagem) 

realizados nos furos de sondagem forneceram valores de condutividade hidráulica, k, 

maioritariamente compreendidos entre 5x10-3 e 5x10-4 cm/s. 

 

No quadro seguinte são indicados os níveis freáticos medidos durante o recurso da campanha de 

prospecção. 
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Quadro 4.3-3 – Níveis freáticos medidos durante a campanha de prospecção 

 

 

4.3.3.4 Sistema Multiaquífero Cretácico de Aveiro 

 

Sob o sistema Quaternário ocorre o aquífero Cretácico de Aveiro (O2), estabelecendo-se sobre 

monoclinal extenso mergulhante muito ligeiramente para WNW a partir do alinhamento estrutural 

Palhaça-Mamarrosa-Febres, com desenvolvimento N-S e que delimita a cobertura holocénica a 

nascente. 

 

O sistema Cretácico de Aveiro (O2) apresenta na base os Arenitos do Carrascal ou Arenitos de Grés 

de Palhaça (C1-2), correspondente a formação espessa constituída por fácies detríticas finas a 

grosseiras: níveis conglomeráticos de matriz argilo-arenosa na base, passando a arenitos 

grosseiros com granulometria progressivamente menor para o topo, com passagens argilosas, e 

aumento gradual da componente carbonatada. 

 

Sobre estes assenta a camada-guia da coluna cretácica, pese embora a sua reduzida espessura. 

Trata-se da formação turoniana dos Calcários da Mamarrossa (C2) conhecida mais a Sul por 

Calcários de Tentúgal. É constituída por calcários margosos, grés calcários e margas, com textura 

concrecionada ou apinhoada. 
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Os Grés de Furadouro (C3), Grés de Oiã (C3-4) e Grés de Verba (C4) possuem constituição 

arenosa largamente dominante, com granulometria diversa e natureza quartzoarenítica quase 

sempre micácea, enriquecendo progressivamente em argila no sentido do topo. 

 

 

Figura 4.3-12 – Corte geológico do Cretácico de Aveiro (Condesso de Melo, M.T.) 

 

O tecto do sistema é representado pelas Argilas de Vagos e Conglomerados de Mira (C5). Trata-se 

de depósitos predominantemente argilosos com passagens siltíticas e algumas intercalações 

arenosas lenticulares. Considerada no seu todo possui uma constituição monótona nos cerca de 

150 m de espessura referenciados numa sondagem em Vagos, materializando um tecto 

impermeável que sustenta a situação de artesianismo, isto é, a manutenção dos níveis 

piezométricos a cotas superiores às do tecto do sistema. 

 

Todas as unidades inferiores às Argilas de Vagos apresentam fácies produtivas, sendo o aquífero 

principal representado por sistema multicamada envolvendo os Arenitos do Carrascal, os Calcários 

de Mamarrosa, o Grés de Furadouro e o Grés de Oiã. 
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Figura 4.3-13 - (a) Valores de transmissividade do sistema aquífero Cretácico de Aveiro (Melo, C., 

2002), e (b) superfície piezométrica com principais direcções de fluxo actuais 

 

 

4.3.4 Condições Geológico-geotécnicas 

 

4.3.4.1 Litoestratigrafia 

 

A análise do conjunto de informação propiciado pela campanha de prospecção implementada e 

pelos indicadores decorrentes do levantamento geológico de superfície, precedida e enquadrada 

pela consulta bibliográfica, permitiram sistematizar as diferentes unidades lito-estratigráficas 

ocorrentes na área em estudo. 
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Figura 4.3-14 – Enquadramento geológico geral (escala 1:50 000) 
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A sistematização proposta balizou o zonamento geotécnico subsequente, estabelecido para o 

dispositivo ocorrente numa perspectiva uniformizadora e geotecnicamente coerente, sem quaisquer 

tipos de pretensões de natureza académica, perspectivando única e exclusivamente a 

caracterização das formações ocorrentes. 

 

Quadro 4.3-4 - Coluna Litoestratigráfica 

 

 

Nesta secção faz-se a descrição das características litológicas, estruturais e modos de jazida das 

diferentes unidades individualizadas, aludindo-se genericamente às características geotécnicas 

mais marcantes de cada uma. 

 

Os perfis geológico-geotécnicos interpretativos apresentados no Anexo V (Estudo Geológico e 

Geotécnico) esboçam graficamente o desenvolvimento espacial previsível do cortejo litológico e do 

dispositivo estrutural prospectado, apoiado na sistematização proposta. A sua consulta deverá ser 

considerada em complemento e concomitantemente à leitura do texto, para uma melhor 

compreensão deste. 

 

Atente-se porém na circunstância absolutamente incontornável de a interpretação experimentada 

traduzir uma análise conceptual de uma entidade natural seguramente mais complexa, posta aliás 

em evidência através da referência às dificuldades na cartografia dos depósitos quaternários pelos 

autores da carta geológica de Vagos onde, a ausência de individualização nítida motivou o recurso 

à fotointerpretação e à adopção de critérios altimétricos, necessariamente subjectivos. 
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4.3.4.2 Caracterização Geológica e Geotécnica 

 

Nesta secção faz-se a descrição das características litológicas, estruturais e modos de jazida das 

diferentes unidades individualizadas, e caracteriza-se do ponto de vista geotécnico o seu 

comportamento resistente, com base nos resultados da prospecção efectuada. 

 

Superficialmente ocorre horizonte de solos orgânicos promovido pelas condições hidroclimáticas 

prevalecentes na região, bem como pelas características francamente brandas exibidas pelas areias 

de duna. Apresenta espessura pelicular entre 0.1 e 0.3 m e muito baixos teores em matéria 

orgânica, inferiores a 0.6%, concentrados principalmente nos níveis mais superficiais. Nos níveis 

inferiores consiste unicamente na presença de restos vegetais dispersos no esqueleto mineral. 

 

Classificaram-se como depósitos coluvionares os depósitos associados a pequenas linhas de água 

de carácter sazonal, ocorrentes em ténues depressões, e para a génese dos quais concorre 

fundamentalmente o transporte da água. Detectaram-se depósitos coluvionares com espessuras 

entre 1.4 e 2 m, nos poços C3’ C18 e C19. Apresentam constituição arenosa, com restos vegetais 

abundantes, intercalando por vezes leitos siltolodosos, e associando tonalidades cinzentas. 

 

A formação das areias eólicas abrange todo o manto eólico que se estende desde a frente-mar e se 

prolonga para o interior até ao paralelo de Cantanhede. Conhecida por Areias de Gândara, 

compreende as areias de duna propriamente ditas bem como as areias hidroeólicas que constituem 

os solos ferro-húmicos (podzólicos) dos espaços interdunares. 

 

Trata-se de complexo de composição granular, constituído pela alternância monótona de areias 

finas e médias praticamente desprovidas de finos, não coesivas portanto, e de tendência 

monogranular, indiciando uma génese eólica naturalmente muito selectiva. 

 

 

Figura 4.3-15 - Modelação das areias eólicas na zona posterior à duna primária 

 

Os solos ferro-húmicos de genése hidroeólica, localmente conhecidos por “sorraipa”, localizam-se 

na zona de oscilação do nível freático e resultam da precipitação de óxidos e hidróxidos de ferro 
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que agregam as partículas arenosas. Constituem horizonte subsuperficial de tonalidades escuras 

que se desenvolve sob o nível superficial de areias eólicas esbranquiçadas e amareladas. 

 

As areias eólicas parecem desenvolver-se até profundidades da ordem de 5 a 6 m na zona situada 

imediatamente atrás do cordão litoral dunar (onde se prevê a construção dos poços de captação), e 

da ordem dos 7 a 9 m na zona aplanada que se desenvolve para nascente (zona dos tanques e 

edifícios). 

 

A eventual referência à existência destas areias a cotas terrestres inferiores à cota zero poderá 

relacionar-se com a diferença de referencial relativamente às cotas marítimas (ZH), não sendo 

porém verosímil que ocorram abaixo do zero hidrográfico. No entanto, a afinidade entre estas 

areias e as areias de praia, aliada à grande dificuldade na amostragem destes materiais durante a 

execução das sondagens, pode ter levado à interpretação de um limite de transição que se admite 

poder associar alguma imprecisão em termos de profundidade. 

 

 

Figura 4.3-16 – Distribuição granulométrica das areias eólicas (poços de reconhecimento) 

 

Naquilo que se refere à classificação geotécnica destas areias, tratam-se de materiais insensíveis à 

água, portanto NP. São areias médias e finas mal graduadas. 

 

As areias eólicas possuem características que em termos químicos e de plasticidade as colocariam 

tendencialmente nos grupos de solos seleccionados e/ou adequados, pese embora o 

incumprimento de alguns dos critérios granulométricos as penalizem em termos do cumprimento 

estrito da classificação, colocando-as no grupo dos solos toleráveis. 

 

A classificação de solos baseada nos parâmetros do ensaio CPT: resistência de ponta, qc, e na 

razão de fricção, Rf, proposta por Douglas & Olsen (1981) para piezocones eléctricos, confirma a 

presença de materiais não coesivos. Conforme se pode observar na figura seguinte, a nuvem de 

pontos concentra-se no campo correspondentes aos materiais puramente friccionais. 
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Figura 4.3-17 - Classificação dos solos com base no ensaio CPT (Lunne et al., 1997) 

 

Na zona investigada pelos ensaios CPTu as areias eólicas apresentam-se em regra superficialmente 

descomprimidas, com comportamento em termos de resistência e deformabilidade, debilitado, 

embora com ganhos significativos de resistência com o aumento da profundidade, conforme se 

pode observar nos registos dos ensaios CPTu, que na figura apresentada se representam até aos 

10 m de profundidade. Assim, até cerca de 1 m de profundidade os valores médios de resistência 

de ponta, qc, são inferiores a 5 MPa; daí até aos 3.5 m de profundidade variam mais 

frequentemente entre 5 e 12 MPa; e dos 4 aos 6 m entre 12 e 18 MPa. Dos 6 aos 10 m de 

profundidade existe um significativa variação da resistência, com tendência para a definição de 

dois níveis brandos entre os 6.2 e os 7.5 m e entre os 9.0 e 9.7 m, que se admite corresponderem 

à zona de transição para as areias de praia e de cordão litoral. 

 
Inferiormente às areias eólicas estabelecem-se as areias de praia e de cordão litoral. É uma 

formação fundamentalmente constituída por areias mais ou menos heterométricas com alguma 

componente siltosa, associando seixo miúdo a médio abundante, calhau disperso e, por vezes, 

restos conquíferos abundantes. Estabelecem-se numa sequência granodecrescente, isto é, mais 

grosseira na base e mais fina no topo. É exactamente no topo da unidade que se detectou uma 

sequência de horizontes com constituição mais fina envolvendo por vezes componente silto-lodosa 

que alterna com finos leitos arenosos, formando um conjunto caracterizado por tonalidades 

cinzentas que materializam a zona de transição. 

 

Estes materiais foram identificados laboratorialmente através de uma amostra (SPT) da sondagem 

S21 representativa dos solos ocorrentes entre os 6 e 12 m. Tratam-se de solos dos grupos A-5(3) 

da classificação AASTHO e s(ML) da classificação unificada, correspondentes a materiais 

essencialmente siltosos de baixa plasticidade (IP<5) com percentagem em peso passada no 

peneiro N.º 200 (ASTM) superior a 50%, muito próximos do grupo CL-ML. 
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Esta zona de transição posicionada no topo da unidade, além de assinalada em algumas 

sondagens, traduz-se nos penetrómetros estáticos e dinâmicos por um decréscimo significativo das 

resistências. 

 

A respectiva caracterização em termos da relação qc versus Rf resulta numa elevada dispersão, 

embora com preponderância para zonas correspondentes a solos friccionais, solos mistos sensíveis 

e, com menos incidência, solos argilosos sensíveis. 

 

Figura 4.3-18 - Distribuição granulométrica das areias de praia e do cordão litoral (amostras STP) 

 

Figura 4.3-19 - Evolução da resistência do ponta, qc , e relação qc versus Rf para os materiais 

brandos da zona de transição (topo da unidade das areias de praia e de cordão litoral ) 
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Inferiormente ocorrem os materiais arenosos e areno-cascalhentos com maior ou menor fracção 

siltosa, que se desenvolvem até ao fim da generalidade das sondagens com compacidades 

elevadas a muito elevadas: solos fricconais compactos e muito compactos. Este elevado 

adensamento dos materiais impossibilitou a progressão dos ensaios CPTu, que ainda assim 

registaram valores mais frequentes de qc entre 25 e 30 MPa nos trechos inferiores. 

 

Merece ainda referência um nível de areias muito finas fortemente siltosas e muito micáceas, 

cinzento escuras, detectadas na base das sondagens S21 e S22, onde se praticaram valores de 

NSPT=60. 

 

Na sondagem S23, a partir dos 37.5 m de profundidade foi assinalada e ocorrência de areia finas 

siltosa com seixo, avermelhada, muito compacta (NSPT=60), e que se admitiu pertencente ao 

Cretácico. 

 

 

 




