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RESUMO 

A Ã¡re estudada corresponde i faixa de transiÃ§Ã entre o maciÃ§ Hesp6rico (com 
as zonas Centro-IbÃ©ric e Ossa-Morena) e a orla Meso-CenozÃ³ica que se inicia em 
Espinho. Ora, os contactos entre diferentes regiÃµe estruturais sÃ£o normalmente, sede de 
uma persistente movimentaÃ§Ã tectÃ³nica que poderÃ manter-se ao longo do QuatemÃ¡ri 
(neotectÃ³nica) 

A existÃªnci de um substrato rochoso resistente nas Ã¡rea pertencentes ao MaciÃ§ 
HespÃ©ric e a sua inexistÃªnci na Ã¡re correspondente i Orla permite compreender a 
localizaÃ§Ã das Ã¡rea onde o recuo da linha de costa poderi ser mais rdpido e onde o 
processo de erosÃ£ marinha Ã naturalmente entravado por acÃ§Ã desse substrato. 

O estudo sedimentolÃ³gic dos variados depÃ³sito existentes na Ã¡re conduziu i 
caracterizaÃ§Ã dos mais elevados como depÃ³sito continentais, formados numa Ã©poc 
regressiva, e dos mais baixos como depÃ³sito marinhos correspondendo hs variaÃ§Ãµ 
eustÃ¡tica do final do QuatemÃ¡rio 

Todavia, quer uns quer outros parecem afectados pela neotectÃ³nica que, assim, 
poderÃ explicar o desenvolvimento geomorfolÃ³gic geral da Ã¡re e mesmo ajudar a 
entender alguns dos fenÃ³meno erosivos verificados na regiÃ£o 

SUMMARY 

The Geology of the area between Vila do Conde and Esmoriz lagoon is very 
much influenced by the existence of different structural regions and by the geologic 
contacts between them. These contacts may be the site of persistem tectonic activity and 
so of neotectonics too. 

The existence of a resistant bed-rock under beach sands, wich is related with the 
structural situation of the m a ,  may prevent or stop beach erosion. 

After a sedimentological study of the "Plio-Pleistocene" deposits of this littoral 
planform we have infered a continental origin for the higher and older ones and a marine 
origin for those wich are under 35 meters high. 

However, both kinds of deposits seems to be afected by neotectonics. 
So, besides a global understanding of the geomorfology of the m a ,  neotectonics 

might give some explanation about erosion fenomena wich are developping in this area. 



Fig. 1: Desenvolvimento do "relevo marginal" e da plataforma 
lite--l m- 4-0- n c t ~ d m r l -  
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Fig. 2: Mapa geolÃ³gic do Noroeste de Portugal  
:segundo a ca r ta  geolÃ³gic 1:500.000 de 1972 e 
F. S. Borges, M. Marques e F. Noronha [ 2 ] )  



1 - C a r a c t e r i z a Ã § f i  g e r a l  d a  Ã ¡ r e  e s t u d a d a  

Entendemos por plataforma litoral1 um conjunto de patamares escalonados, descendo para 
o mar a partir de uma linha de relevos que designaremos como "relevo marginal". Trata-se 
de uma faixa relativamente aplanada, de largura variÃ¡vel situada na proximidade da linha 
de costa e que, frequentemente, estÃ coberta de depÃ³sito sedimentares ditos "Plio- 
PlistocÃ©nicos" 

O relevo marginal sÃ Ã atravessado pelos cursos de Ã¡gu mais importantes (Ave, 
Este, LeÃ§a Douro), estabelecendo, assim, a separaÃ§Ã entre as bacias de drenagem dos 
afluentes do Douro e as dos cursos de Ã¡gu de pequena extensÃ£o que se limitam a 
percorrer a plataforma litoral e que nascem na base do referido relevo. 

A norte do Douro, o relevo marginal nÃ£ Ã continuo, antes parece ser formado 
por diversos elementos geralmente alongados, normalmente segundo a direcÃ§Ã 
NNO/SSE (fig. 1). 

2 - G e o l o g i a  

Trata-se, essencialmente de uma Ã¡re em que se estabelece a transiÃ§Ã entre os 
terrenos do MaciÃ§ HespÃ©ric e da Orla ocidental Meso-Cenohica. 

O MaciÃ§ HespÃ©ric corresponde a um conjunto de rochas que foram 
dobradas e metamorfizadas, pela Ãºltim vez, aquando da orogenia HercÃnica cuja fase 
terminal ocorreu hÃ cerca de 280 milhÃµe de anos (MA). 

Sob o ponto de vista litolÃ³sico na Ã¡re estudada, o MaciÃ§ HespÃ©ric Ã 
formado, essencialmente, por granitos e rochas metamÃ³rfica variadas (gneisses, 
migmatitos, micaxistos e xistos com diversos graus de metarnorfismo). 

Sob o ponto de vista estrutural, esta Ã¡re Ã caracterizada pelo contacto entre duas 
zonas diferentes, dentro do MaciÃ§ HespÃ©rico 

- a Zona Centro-IMrica, a norte da praia de Lavadores; 
- a Zona de Ossa-Morena, que se inicia a sul daquela praia. 

A transiÃ§Ã entre estas duas regiÃµe estruturais Ã estabelecida atravÃ© duma importante 
descontinuidade: a falha Porto-Tomar [I]. 

A Orla Meso-Cenozoica ocidental, que comeÃ§ imediatamente a norte de 
Espinho, Ã constituÃd por rochas posteriores h orogenia hercÃnica A respectiva 
sedimentaÃ§Ã teve in'cio durante o Hetangiano-Reciano (hÃ cerca de 210 MA), numa bacia 
com a orientaÃ§Ã NNE-SSW que se comeÃ§o a abrir no MaciÃ§ HespÃ©rico como 
resultado das fases preliminares da abertura do Oceano AtlÃ¢ntico 

Todavia, no litoral a norte do rio Liz, as rochas mesozÃ³ica afloram raramente 
(serra da Boa-Viagem e praia de PedrÃ³gÃ£o 

A maior parte das formaÃ§Ãµ que afloram ao longo do litoral em anÃ¡lis 
correspondem a depÃ³sito Q u a t e r n ~ o s  (menos de 2 MA), quase sempre HolocÃ©nico 
(menos de 10.000 anos). 

A morfologia do litoral compreendido entre Vila do Conde e a praia de S. Pedro 
de Maceda parece-nos muito condicionada pela estrutura geolÃ³gica 

Com efeito, a norte de Espinho, na Ã¡re onde afloram as rochas do MaciÃ§ 
HespÃ©rico existe um substrato rochoso relativamente resistente, que muitas vezes aparece 
sob as areias da praia, sobretudo nas Ã©poca em que esta sofre erosÃ£o Este substrato 
constitui um obstÃ¡cul ao avanÃ§ do mar, pois reduz a forÃ§ das vagas e, 
consequentemente, a importÃ¢nci da erosÃ£ marinha. 

A sul de Espinho, na Ã¡re correspondente h Orla Ocidental Meso-CenozÃ³ica o 
substrato Ã constituÃd por depÃ³sito QuaternÃ¡rio pouco resistentes. Por isso, uma vez 
iniciado um processo de erosÃ£ costeira, esses depÃ³sito sÃ£ facilmente desmantelados e 

A plataforma litoral compreendida entre a foz do rio Ave e a praia de S. Pedro de Maceda foi estudada no 
Ã¢mbit da realizaÃ§2 de uma tese de doutoramento a apresentar ?i Faculdade de Letras da Universidade do - 



o recuo da linha de costa pode processar-se muito mais rapidamente. 
A emergÃªnci da teoria da tectÃ³nic de placas, pennitui-nos passar de uma visÃ£ 

um tanto estÃ¡tic para uma visÃ£ mais dinÃ¢mic da Terra. 
De acordo com esta teoria, o essencial da deformaÃ§Ã tectÃ³nica em cada perÃod 

geolÃ³gico dÃ¡-s nos limites entre diferentes placas, ou entre sectores diferentes de uma 
mesma placa, embora nÃ£ sejam de desprezar, tambÃ©m as deformaÃ§Ãµ que ocorrem no 
interior de uma mesma placa. 

Sendo assim, Ã de esperar que quer a falha Porto-Tomar, quer a faixa de 
transiÃ§Ã entre a Orla Meso-CenozÃ³ic e o MaciÃ§ HespÃ©ric sejam locais de 
movimenta~Ã£ tectÃ³nic recente (neotectÃ³nica) 

3 - G e o m o r f o I o g i a  

A mais Ã³bvi interpretaÃ§Ã para a existÃªnci de superfÃcie e de depÃ³sito 
escalonados na plataforma litoral parte da ideia de que as superfÃcie e depÃ³sito situados 
nas proximidades do nÃve do mar deverÃ£ ter uma origem marinha. Sendo assim, tratar- 
se-ia de diferentes nÃvei de "praias levantadas", formados devido As variaÃ§Ãµ eustÃ¡tica 
do Quaternhio (fig. 3). 
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Fig.3: OscilaÃ§Ãµ qlacio-eustÃ¡tica e da tempe- 
ratura dos mares tropicais (segundo R .  Fairbridge, 
196 1, extraÃd de J. Tricart ,  141) 

Assim, durante muito tempo, as tentativas de correlaÃ§Ã entre os diferentes 
depÃ³sito basearam-se, exclusivamente em critÃ©rio altimÃ©tricos2 

Todavia, se representarmos a cota a que se encontram os depÃ³sito mais 
elevados da plataforma litoral a sul do rio Ave, encontramos uma certa variaÃ§Ã de cota 
(fig. 4). Verifica-se, sobretudo, que a cota a que estes depÃ³sito se encontram parece 
sofrer uma subida para sul, no que Ã acompanhado pela cota do topo do relevo marginal. 

AlÃ© disso, um estudo de carÃ¡cte sedimentolÃ³gic (granulometria e 
morfoscopia das areias) dos depÃ³sito encontrados nos patamares mais elevados da 
plataforma litoral revelou que se trata de formaÃ§Ãµ que apresentam, na sua maior parte, 
um carÃ¡cte inequivocamente fluvial. 

Com efeito, em 1979 C. Teixeira ainda escrevia: 
- "H& que aceitar o critÃ©ri altitudim6trico. plenamente vÃ¡iid no nosso paÃs onde os diversos nÃvei se 



Sendo assim, a vertente ocidental do relevo marginal nÃ£ poderÃ ser interpretada 
como uma arriba fÃ³ssil Pelo carÃ¡cte rectilÃne que ela apresenta, sobretudo no sector a 
sul do Douro e pela sua coincidÃªnci com a orientaÃ§Ã da falha Porto-Tomar, parece-nos 
que deverÃ corresponder a uma escarpa de falha que terÃ jogado, possivelmente, depois 
da formaÃ§Ã dos depÃ³sito existentes nos patamares mais elevados da plataforma litoral. 

O facto de afectar depÃ³sito que poderÃ£ situar-se no QuaternÃ¡ri prova o 
carÃ¡cte recente desta movimentaÃ§Ã (neotectÃ³nica) Por sua vez, esta circunstÃ¢nci 
permite concluir que existe uma relaÃ§Ã muito estreita entre o relevo e a tectÃ³nic recente. 

- Topo do relevo marginal - 12 patamar do relevo Topo da plataforma l i toral  
marginal 
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Fig. 4: RelaÃ§Ã entre o topo da plataforma l i t o r a l  e  o  
patamar mais a l to  e mais baixo do relevo marginal 

TambÃ© existem depÃ³sito marinhos, a que se pode aplicar, com alguma 
propriedade, a designaÃ§Ã de "praias antigas". Eles ocupam os sectores mais baixos da 
plataforma litoral, a cotas inferiores a 40x11. 

AtravÃ© de critÃ©rio variados (posiÃ§Ã£ morfoscopia dos grÃ£o de areia, 
composiÃ§Ã mineralÃ³gic da fracÃ§Ã fina, cor e grau de alteraÃ§Ã do substrato) Ã possÃve 
definir 3 nÃvei diferentes de praias antigas. 

Se representarmos o valor mÃ©di das cotas a que se encontra cada um desses 
nÃvei (em ordenadas) contra a distÃ¢nci a que estes depÃ³sito se encontram da foz do rio 
Ave, verificamos que parece existir uma tendÃªnci para a descida destes depÃ³sito para sul 
(fig. 5). 

A c o n f i a r - s e  o fenÃ³men que a fig. 5 parece sugerir, a subsidÃªnci dos 
sectores situados mais a sul poderia ajudar a explicar, juntamente com outros fenÃ³meno 
(variaÃ§Ãµ do nÃve do mar, dinÃ¢mic sedimentar, influÃªncia antrÃ³pica ...), a tendÃªnci 
para a erosÃ£ que se verifica em Espinho e nas praias situadas para sul desta cidade. 

Tudo se passa como se existisse uma certa contradiÃ§Ã entre a movimentaÃ§Ã dos 
depÃ³sito mais elevados da plataforma litoral, cuia cota sobe para sul, e os depÃ³sito 
marinhos, mais recentes, queparecem mergulhar sul. ~rata-se, de um 
efeito relacionado com o jogo da flexum litoral, que parece actuar de forma mais intensa a 
sul do que a norte, produzindo um maior desnÃve entre os depÃ³sito mais altos e mais 
baixos da plataforma litoral. 



.- Â¥NÃv 111 (cota mÃ©dia DNÃve II (cota mÃ©dia TNivel (cota mÃ©dia 

DistÃ¢nci i f o z  do Ave (em kms) 

Fig.'5 :VariaÃ§Ã em la t i tude da cota mÃ©di dos 
3 nÃvei  de depÃ³sito marinhos considerados 

Esta comunicaÃ§Ã Ã apenas, uma primeira aproximaÃ§Ã aos condicionalismos de 
carÃ¡cte global que carecem influir seriamente nos fenÃ³meno de erosÃ£o/sedimentacÃ na 
Ã¡re quefoi nosso objecto de estudo. 

GostarÃamo que esta modesta contribuiÃ§Ã permitisse o estabelecimento de 
algumas pontes entre os estudos realizados pelos engenheiros e o trabalho daqueles que se 
dedicam a outras formas de investigaÃ§Ã£ i primeira vista menos aplicÃ¡veis Pensamos 
que este tipo de colaboraÃ§Ã poderia resultar de forma positiva para ambos os grupos. 
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