
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas 
dos rios Vouga, Mondego e Lis 

Integrados na Região Hidrográfica 4 
 
 
 

Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico 
 
 

 
 

1.3 – Geológica e Geomorfológica 
 
 
 
 
 
 
 
 

Junho de 2012 
Revisão Final 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

    



  
 

 

Indice do Capítulo 1.3  │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │1 
 

ÍNDICE 

1.  Caracterização Geral ....................................................................................... 7 

1.3.  Caracterização geológica e geomorfológica ............................................................. 7 

1.3.1.  Geologia ...................................................................................................................................... 8 
1.3.1.1.  Enquadramento geológico e morfoestrutural ......................................................................... 8 
1.3.1.2.  Neotectónica ........................................................................................................................ 14 
1.3.2.  Geomorfologia ........................................................................................................................... 15 
1.3.2.1.  Enquadramento geomorfológico .......................................................................................... 15 
1.3.2.2.  Traços fundamentais da geomorfologia ............................................................................... 27 
1.3.3.  Hidrogeologia ............................................................................................................................. 30 
1.3.3.1.  Enquadramento hidrogeológico ........................................................................................... 30 
1.3.3.2.  Vulnerabilidade à poluição ................................................................................................... 34 
1.3.3.3.  Avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas ......................................................... 35 

Referências Bibliográficas 

QUADROS 
Quadro 1.3.1 – Parâmetros morfométricos das principais bacias e PGBH Vouga, Mondego e Lis ...... 28 
Quadro 1.3.2 - Classificação das classes do IS .................................................................................... 34 
Quadro 1.3.3 – Disponibilidades hídricas subterrâneas (DHS) da área de jurisdição do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis .......................................................................................................................... 36 

GRÁFICOS 
Gráfico 1.3.1 – Hipsograma da área do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Vouga, Mondego 
e Lis calculado a partir do modelo digital de elevação .......................................................................... 28 

FIGURAS  
Figura 1.3.1 – Zonas paleogeográficas e tectónicas do Maciço Hespérico (adaptado de Ribeiro et al. 
1979) ....................................................................................................................................................... 8 

PEÇAS DESENHADAS 
D1_3_1_d – Mapa geológico 

D1_3_2_d – Mapa hipsométrico 

D1_3_3_d – Mapa de declives (%) 

D1_3_4_d – Mapa de exposição de vertentes 

D1_3_5_d – Mapa hidrogeológico 

D1_3_6_d – Índice de susceptibilidade 





  
 

 

Ficha Técnica do Capítulo 1.3 │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │3 
 

 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 

Cliente 

ARH do Centro, I.P. – Administração da Região Hidrográfica do Centro, 
I.P. 

Referência do Projeto 

Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Vouga, Mondego e Lis 
integradas na Região Hidrográfica 4 

Descrição do Documento 

Caracterização Geral e Diagnóstico – Caracterização geológica e 
geomorfológica 

Referência do Ficheiro 

RH4_P2_S1_3_RT_final.docx 

N.º de Páginas 

41 

Autores 

Prof. Doutor Luís Tavares Ribeiro  
Prof.ª Doutora Teresa Maria Gamito 

Outras Contribuições 

Eng.º Nuno Barreiras 
Lic.ª Ana Buxo 
Eng.ª Maria Paula Mendes 
Dr. Filipe Miguéns 
Eng.º João Nascimento 
Dr. Henrique Pereira dos Santos 
Doutor Tibor Stigter 

Diretor de Projeto 

Eng.º Rui Coelho 

Data da 1.ª versão 

9 de Fevereiro de 2011 

 





  
 

 

Registo de Alterações do  Capítulo 1.3 │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │5 
 

REGISTO DE ALTERAÇÕES 

Revisão / 
Verificação Data Responsável Descrição 

01 28/04/2011 Prof. Luís 
Ribeiro 

Retificação do documento tendo por 
base o parecer da ARH do Centro, I.P. 

e respectivos consultores 

02 16/12/2011 Prof. Luís 
Ribeiro 

Retificação do documento tendo por 
base o parecer da ARH Centro, I.P. e 

respectivos consultores 

Final  Junho 2012 Prof. Luís 
Ribeiro Versão final do documento 

    

    

 





  
 

 

Capítulo 1.3 – Caracterização Geológica e Geomorfológica │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │7 
 

1. Caracterização Geral 

1.3. Caracterização geológica e geomorfológica 

A área do Plano de Gestão das Bacias Hidrográficas do Vouga, Mondego e Lis (PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis), integrada na Região Hidrográfica 4, fica situada na parte ocidental 
da Península Ibérica, numa zona de contacto de importantes unidades paleogeográficas e 
tectónicas. Do ponto de vista geológico e geomorfológico esta região é constituída por duas 
grandes unidades geológicas e também morfo-estruturais: o Maciço Antigo (também 
designado Maciço Hespérico) e a Orla Mesocenozóica Ocidental. 

O Maciço Antigo corresponde à parte de um antigo soco compreendendo, essencialmente, 
terrenos pré-câmbricos e paleozóicos. Encontra-se localmente recoberto por depósitos 
detríticos discordantes de idade terciária ou quaternária, com espessuras variáveis. A zona 
mais ocidental do Maciço Antigo foi dividida por Lotze (1956, em Teixeira, 1981) em cinco 
grandes zonas com características geológicas, estratigráficas e tectónicas distintas, e ainda 
com diferenças significativas do tipo e grau de metamorfismo e magmatismo presente em 
cada uma delas. 

Na área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis encontram-se representadas duas destas cinco 
zonas, a Zona Centro-Ibérica e a Zona de Ossa Morena (Figura 1.3.1). A Zona Centro-
Ibérica é uma zona heterogénea que inclui áreas com diferentes graus de metamorfismo e 
com granitóides abundantes. Do ponto de vista paleogeográfico, a sua característica mais 
importante é a discordância dos Quartzitos Armoricanos sobre uma sequência tipo flysch, 
designada por Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) de idade câmbrica ou pré-câmbrica.  

A Zona de Ossa Morena é uma zona estratigraficamente muito variada, com formações que 
vão desde o Pré-Câmbrico até ao Carbónico, mas que apenas surge na área do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis no contacto entre a Orla Mesocenozóica Ocidental e Zona Centro-
Ibérica. O contacto entre estas duas zonas constitui um alinhamento tectónico importante, 
tratando-se de um cavalgamento para Noroeste com uma estrutura imbricada no centro de 
Portugal, passando a um cisalhamento dúctil entre Tomar e Porto, também conhecida como 
falha de Coimbra (cisalhamento de direção Norte-Sul). 

Durante o Mesozóico instalou-se na bordadura ocidental da Orla Mesocenozóica Ocidental, 
uma fossa alongada na direção NNE-SSW em cujo eixo os sedimentos apresentam 
espessura máxima. Dada a reduzida largura da fossa, uma grande parte dos sedimentos 
mesozóicos foram depositados em área litoral registando todas as oscilações do nível do 
mar e dando origem a sequências com alternância de sedimentos grosseiros e de 
sedimentos finos, e a bruscas variações laterais de fácies. 

Na Orla Mesocenozóica Ocidental podem distinguir-se três grandes séries, de acordo com a 
natureza do material: 
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 rochas predominantemente detríticas, mais abundantes na área do PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis, dominando na base do Mesozóico (Reciano e Hetangiano), no Jurássico 
Superior, no Cretácico e no Terciário; 

 alternância de rochas margosas e detríticas, frequentes no Jurássico Superior e no 
Cretácico; 

 rochas francamente calcárias. 

 

 

Figura 1.3.1 – Zonas paleogeográficas e tectónicas do Maciço Hespérico (adaptado de Ribeiro 
et al. 1979) 

1.3.1. Geologia 

1.3.1.1. Enquadramento geológico e morfoestrutural 

A caracterização geológica da área abrangida pelo PGBH do Vouga, Mondego e Lis é aqui 
apresentada à escala das principais bacias hidrográficas da região. 

As principais unidades e formações geológicas que seguidamente se descrevem são 
apresentadas no mapa geológico anexo (peça desenhada RH4_P2_S1_3_D1_3_1_d), 
elaborado com base num extrato da Carta Geológica de Portugal à escala 1:500 000 
(Oliveira et al., 1992). 
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Na bacia hidrográfica do Rio Vouga afloram as duas grandes unidades geológicas e 
morfoestruturais: Maciço Antigo e Orla Mesocenozóica Ocidental, separadas pelo 
importante alinhamento tectónico que se desenvolve entre Porto e Tomar. 

O Maciço Antigo presente na bacia hidrográfica do Vouga, ocupa os terços superior e médio 
da bacia. Morfologicamente compreende, em especial, o bordo ocidental da Cordilheira 
Central que corresponde a um horst originado pela compressão alpina. Da nascente (na 
Serra da Lapa) até perto de S. Pedro do Sul, a Cordilheira Central apresenta-se como uma 
ampla superfície planáltica, recortada pela erosão. O flanco Sul é formado pelo Maciço do 
Caramulo e pela Serra do Buçaco, que separam a bacia do Rio Vouga da do Rio Mondego. 
O flanco Norte compreende as serras de Leomil, Montemuro e de Arada que bordejam o 
Maciço Hespérico e limitam as bacias do Vouga e Douro. 

Do ponto de vista morfoestrutural, toda a zona situada a Este da estrutura Porto-Tomar 
corresponde ao que classicamente se considera a Zona Centro-Ibérica. É uma zona 
heterogénea, onde existem áreas com metamorfismo de vários graus e de vários tipos, e 
outras áreas com abundantes formações granitóides. 

Um dos traços mais importantes da Zona Centro-Ibérica, principalmente do ponto de vista 
paleogeográfico, é a discordância dos quartzitos ordovícicos do Arenigiano sobre uma 
sequência de tipo flysch, mais antiga, que se relaciona com a fase orogénica sarda.  

As unidades litológicas que ocorrem no Maciço Antigo da bacia do Vouga compreendem: o 
Complexo Xisto-Grauváquico, os referidos quartzitos do Ordovícico e os granitos hercínicos 
(e rochas afins). 

Nas áreas metamorfizadas evidencia-se principalmente uma sequência flischóide, com 
frequentes recorrências de fácies, predominando os pelitos, sendo marcadamente 
abundantes os xistos e os grauvaques, razão porque estas formações são normalmente 
conhecidas por Complexo Xisto-Grauváquico. Tem grande representatividade cartográfica, 
sendo a sequência muito larga (maior que 3 000 m). Apresentam cores escuras, cinzentas 
ou esverdeadas, às vezes acastanhadas ou avermelhadas (principalmente quando 
alterados) e raramente cores claras. Há partes com passagens quartzíticas ou até gresosas 
e alguns níveis conglomeráticos, mas normalmente muito deformadas e, como já se referiu, 
patenteando diferentes graus de metamorfismo. Há várias auréolas de metamorfismo de 
contacto, quase sempre delgadas, com xistos mosqueados e corneanas, resultantes da 
instalação de corpos graníticos intrusivos. 

Os quartzitos ordovícicos dispõem-se em estreitas faixas, com a forma de cristas de grande 
desenvolvimento espacial, com direcções NW-SE, assentando em discordância angular 
sobre o Complexo Xisto-Grauváquico, como já se referiu. Na bacia do Vouga aparecem na 
Serra do Buçaco (região de Luso) e entre Carvoeiro (nas margens do Vouga, a nascente de 
Albergaria-a-Velha) e as Caldas de S. Jorge, formando relevos de certa envergadura, às 
vezes associados a formações silúricas.  
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Litologicamente o Ordovícico começa por um “leito conglomerático” na base 
(Teixeira, 1981), de natureza arcósica e posteriormente silicificada, tem aspecto 
conglomerático devido à posterior disjunção esferoidal, passando a grauvaque argiloso e 
xistos cor borra de vinho, a que se segue série quartzítica, com passagens areníticas e 
outros tipos litológicos. No Buçaco, na parte superior, podem ocorrer lavas e tufos básicos 
associados a calcários, por vezes dolomíticos, ao passo que na crista que se desenvolve 
desde Carvoeiro e Mouquim, passando pela Ribeira de Fráguas até Milheirós de Poiares 
(perto de S. João da Madeira), por um lado e até às Caldas de S. Jorge, por outro, apenas 
surgem algumas passagens de xistos intercalados nos quartzitos ou, com significado 
geológico interessante, apófises graníticas ou gnáissicas, por vezes ocelares, resultantes de 
fenómenos de granitização. 

Quanto aos granitos e rochas afins, têm importante expressão cartográfica na bacia do 
Vouga. Consideram-se ainda relacionados com várias fases da orogenia hercínica e, de 
forma resumida pode afirmar-se que:  

 a Este, nas cabeceiras da bacia, no planalto de Trancoso (zona de Aguiar da Beira), 
predominam os granitos monzoníticos de grão grosseiro, porfiróides (tardi a pós-
tectónicos);  

 a Oeste, apresenta-se o batólito de Castro Daire, constituído principalmente por granitos 
e granodioritos, também porfiróides (tardi-tectónicos); 

 e entre a zona a Norte de Viseu e Oliveira de Frades / Sever do Vouga, predominam os 
granitos de duas micas, indiferenciados, por vezes granodioritos e granitos gnaissóides 
(sin-tectónicos). 

É costume englobar todas estas formações no termo “cristalino” que em certas 
circunstâncias particulares, que se verificam na bacia do Vouga, poderão ter interesse como 
fonte de recursos hídricos subterrâneos.  

No Maciço Hespérico ocorrem três sistemas importantes de desligamentos: um sistema 
esquerdo, com direções predominantes NNE-SSW a ENE-WSW; um sistema direito, com 
direções NNW-SSE a NW-SE; e acidentes de direção bética, ENE-WSW – paralelos à 
flexura do Guadalquivir. Um destes alinhamentos, a falha Porto-Coimbra-Tomar, materializa 
nesta área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis, o limite Oeste da Zona Centro-Ibérica. Esta 
estrutura põe em contacto esta zona com a Zona de Ossa-Morena, paleozóica, sobre a qual 
se depositaram os sedimentos da Orla Mesocenozóica Ocidental. 

Da Zona de Ossa-Morena, e no que respeita à bacia do Vouga, deve considerar-se:  

 que constitui o substrato das formações sedimentares da Orla Ocidental (formações, 
como veremos, de grande importância hidrogeológica) 



  
 

 

Capítulo 1.3 – Caracterização Geológica e Geomorfológica │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │11 
 

 as suas características tectónicas têm grande influência quer na espessura quer na 
disposição dos depósitos mesozóicos; 

 a ocorrência da chamada faixa blastomilonítica de Oliveira de Azeméis, de terrenos pré-
câmbricos que se desenvolve entre Albergaria-a-Velha e Espinho com uma largura 
média de cerca de cinco quilómetros. De forma muito resumida, pode dizer-se que é 
constituída, na sua parte ocidental, por xistos escuros, quartzo-sericíticos e moscovíticos, 
muito deformados, conhecidos regionalmente por Xistos de Aradas; na parte oriental, a 
faixa apresenta-se sob a forma de micaxistos polimetamórficos e com porfiroblastos de 
biotite, estaurolite e granadas. 

Estes tipos litológicos também são englobados no “cristalino”, muito embora, neste caso, e 
principalmente devido a fatores de índole estrutural, a faixa de Oliveira de Azeméis possa 
ter, nalguns casos, maior interesse hidrogeológico.  

Finalmente, além de alguns terraços fluviais e de faixas de aluviões atuais dispostas ao 
longo dos cursos de água, surgem depósitos de cobertura plistocénica na parte inferior da 
bacia. 

A Orla Mezocenozóica Ocidental desenvolve-se desde a região ao Sul de Lisboa (onde tem 
grande expressão, incluindo no alto mar), integrando uma bacia sedimentar, com a forma de 
uma fossa alongada de direção NNE-SSW designada por Bacia Lusitaniana e que se 
instalou no bordo ocidental do Maciço Antigo a partir do Mesozóico. A parte setentrional 
termina precisamente a Norte de Ovar, indicando que o terço inferior da bacia do Vouga é 
constituído por terrenos desta unidade.  

Os acarreios detríticos que preencheram esta fossa tiveram origem no Maciço Antigo 
situado a Este, mas também noutra área continental situada a Oeste e da qual o 
arquipélago das Berlengas constitui atualmente o único testemunho emerso.  

Na área da bacia do Vouga, as características sedimentares da Bacia Lusitaniana 
apresentam um conteúdo essencialmente detrítico, devido à proximidade da área fonte e às 
dimensões relativamente reduzidas deste sector da bacia: predominam os arenitos, argilas 
e margas, sendo as formações carbonatadas nitidamente acessórias e com grande 
influência de terrígenos. 

Segundo Ribeiro et al. (1979), o estilo tectónico caracteriza-se pela presença de famílias de 
acidentes de várias direções, em grande parte correspondentes ao rejogo pós-hercínico da 
rede de fracturação tardi-hercínica, que define blocos cuja cobertura é deformada por 
dobras, falhas e dobras-falhas. No interior dos blocos verifica-se um estilo subtabular, com 
suaves deformações de grande raio de curvatura. 

A escassa taxa de subsidência não permitiu o desenvolvimento vertical do registo 
sedimentar, pelo que a sucessão dos sedimentos materializa um franco domínio dos 
ambientes continentais fluviais, com carácter intermédio entre proximal e distal e fluxos 
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predominantes de NE para SW (Marques da Silva, 1990). A distribuição das fácies pode 
relacionar-se com grandes ciclos e de acordo com um jogo de transgressões e regressões, 
de amplitudes variadas.  

A localização em bordo de cratão (Maciço Antigo), em relação com a abertura da margem 
passiva do Atlântico, permite dizer que o modelo global da Bacia Lusitaniana corresponde a 
um domínio tectoestratigráfico típico de bordo de cratão, com meios sedimentares 
dominantes do tipo costa linear (Marques da Silva, 1990).  

Na parte correspondente à bacia do Rio Vouga estão representados depósitos desde a 
base do Mesozóico até ao Holocénico, com diferentes desenvolvimentos. Destacam-se os 
seguintes: 

 grés do Triásico desde Angeja até Águeda, seguindo para Sul (até Coimbra e Pombal); 

 carbonatos do Jurássico (Liássico) desde Mealhada, Anadia até Cantanhede/Oliveira do 
Bairro, mergulhando mais para Norte para Fermentelos; 

 formações do Cretácico, predominantemente arenitos e argilas, que se desenvolvem até 
Aveiro, embora ocorram em profundidade até ao Norte da Murtosa; 

 terraços e praias antigas do Plistocénico e sedimentos do Quaternário associados à 
parte vestibular do Vouga e da Ria de Aveiro. 

Tal como na bacia hidrográfica do Rio Vouga, na bacia do Rio Mondego ocorrem as duas 
unidades geológicas e morfoestruturais: o Maciço Antigo e a Orla Ocidental Mesocenozóica 
Ocidental. Na área da bacia, o limite entre o Maciço Antigo e a Orla, com orientação 
submeridiana, quase que se confunde com o contacto entre as zonas Centro-Ibérica e de 
Ossa-Morena. Assim, desde a Serra da Estrela até cerca do meridiano de Coimbra, a bacia 
hidrográfica do Mondego desenvolve-se, praticamente em toda a extensão, pela Zona 
Centro-Ibérica do Soco Hercínico, e para Oeste, até ao Oceano Atlântico, em terrenos da 
cobertura mesocenozóica. 

Na área que se desenvolve no Maciço Antigo, podem individualizar-se três grandes famílias 
de rochas, características da Zona Centro-Ibérica: o Complexo Xisto-Grauváquico (grupo 
das Beiras); os quartzitos ordovícicos, discordantes sobre aquele complexo e os granitóides 
hercínicos (granitos das Beiras). O Complexo Xisto-Grauváquico, conjuntamente com os 
granitóides, constituem de longe as unidades com mais representatividade na bacia 
hidrográfica.  

No Maciço Antigo, a bacia hidrográfica do Mondego compreende as seguintes unidades 
morfológicas do Centro de Portugal (O. Ribeiro, 1949): 
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 a Cordilheira Central que domina a bacia a SE, e que corresponde a um horst originado 
pela compressão alpina, de orientação geral ENE-WSW, limitado por acidentes 
subparalelos (falha de Seia-Lousã a NNW e falhas de Sobreira Formosa-Pomar-Grade, 
Galdins-Rapoula-Chão da Vã e do Ponsul a SSE); 

 a plataforma do Mondego, ampla superfície de aplanamento entre a Cordilheira Central e 
a Serra do Caramulo e o planalto da Nave, entalhada profundamente pelo Mondego e 
Dão, cujos percursos são quase paralelos; 

 o Maciço do Caramulo e o planalto da Nave, limites da bacia a N; 

 o rebordo marginal do Maciço Antigo (incluindo o “maciço marginal de Coimbra” formado 
parcialmente por xistos metamórficos do soco Pré-Câmbrico da zona de Ossa-Morena - 
Complexo Cristalofílico), estreita faixa de relevo com orientação meridiana que domina 
bruscamente a bacia sedimentar litoral e que inclui os quartzitos do Buçaco. 

A ocidente do meridiano de Coimbra, a bacia hidrográfica do Mondego desenvolve-se em 
terrenos da Orla Mesocenozóica Ocidental. Esta unidade morfoestrutural e o seu 
prolongamento para o alto mar correspondem a uma bacia sedimentar que se começou a 
diferenciar no Triásico: a Bacia Lusitaniana. Esta bacia constitui uma depressão alongada 
com orientação NNE-SSW onde os sedimentos acumulados na zona do eixo atingem cerca 
de 5 000 m de espessura. A Este encontra-se individualizada do Maciço Antigo pela falha 
Porto – Coimbra – Tomar, a Sul pelo ramo desta fratura, com direção NNE, que se estende 
até ao canhão de Setúbal e a ocidente por um horst hercínico, atualmente materializado 
pelos granitos e rochas metamórficas do arquipélago das Berlengas. 

Os afloramentos mesozóicos da bacia hidrográfica do Mondego repartem-se por três 
domínios ou sectores: 

 a Este, na margem da Orla, dispõem-se em mancha alongada de direção meridiana, 
desde Coimbra a Pombal, com sedimentos mais jovens na direção Sul;  

 o sector a Norte do Rio Mondego até Cantanhede, onde os sedimentos se dispõem em 
estrutura monoclinal, mergulhante para Sul;  

 o sector da Figueira da Foz e a Sul do Mondego que engloba duas bacias constituídas 
por terrenos cretácicos e terciários, separadas por uma estrutura anticlinal complexa de 
origem diapírica, formada por terrenos jurássicos, com orientação NW-SE. 
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A bacia hidrográfica do Lis é representada pela Orla Mezocenozóica Ocidental. Grande 
parte da bacia é composta por argilas, areias e cascalheiras do Terciário, calcários do 
Jurássico médio e calcários margosos e margas do Cretácico e do Jurássico. Nos vales da 
rede hidrográfica encontram-se aluviões e na orla costeira areias dunares, ambas do 
Holocénico. 

Predominam dobras de grande raio de curvatura, com algumas perturbações devido à 
presença da tectónica diapírica que normalmente apresenta fraturas profundas. Estas 
perturbações propiciam condições para o aparecimento de ocorrências hidrotermais. 

As areias soltas, assim como alguns calcários, apresentam permeabilidade elevada. Os 
calcários margosos e as margas, pelo contrário, apresentam uma baixa ou muito baixa 
permeabilidade. Os arenitos e as areias apresentam uma permeabilidade muito variável 
dependendo do grau de consolidação do material. 

1.3.1.2. Neotectónica 

A análise da neotectónica na área de jurisdição do PGBH do Vouga, Mondego e Lis é 
baseada na Carta Neotectónica de Portugal (Cabral & Ribeiro, 1989) e no trabalho de 
investigação desenvolvido por Cabral (1995), no âmbito da preparação da sua dissertação 
de doutoramento. O conceito de neotectónica e de atividade das estruturas geológicas é, 
neste caso, bastante alargado, pois inclui não apenas o regime tectónico atual, mas também 
a transição para este regime, isto é, a passagem do Pliocénico Superior para o Quaternário, 
a qual foi caracterizada por um incremento da atividade tectónica e por um levantamento 
regional generalizado. Nesta altura verificou-se, principalmente na zona litoral, a rotação da 
tensão compressiva máxima horizontal de NW-SE para WNW-ESE. 

Segundo Cabral (1995) é evidente a importância que tiveram as deslocações verticais da 
crosta no Pliocénico Superior e Quaternário, verificando-se que o território continental 
Português sofreu essencialmente um levantamento, com mais intensidade no Norte e 
Centro do país. 

Na área de jurisdição do PGBH do Vouga, Mondego e Lis existem diversas características 
que o evidenciam de imediato estes fenómenos de levantamento regional. Nas regiões do 
litoral são características as plataformas de abrasão marinha e os sedimentos litorais  
plio-quaternários elevados. Nas regiões mais interiores, este levantamento é testemunhado 
pelo encaixe recente da rede de drenagem, pelas formas vigorosas de muitos vales e pela 
sucessão de terraços fluviais escalonados nas vertentes, para além da presença de 
fragmentos de superfícies de erosão bem conservados a cotas elevadas, e por vezes, a 
reduzida distância do litoral. 

Segundo ainda o mesmo autor, é evidente uma coincidência quase geral entre os 
movimentos neotectónicos e a distribuição altimétrica, o que sugere que se verificou uma 
certa estabilidade na localização geográfica e no sentido das deformações verticais ao 



  
 

 

Capítulo 1.3 – Caracterização Geológica e Geomorfológica │ Parte 2 - Caracterização Geral e Diagnóstico │ ARH do Centro, IP │15 
 

longo do Cenozóico, refletindo provavelmente fenómenos de reativação em estruturas 
tectónicas que condicionaram essas deformações. 

O levantamento neotectónico máximo, avaliado em cerca de 600 metros, terá ocorrido na 
região Centro do país, numa área em que a sua identificação e caracterização são difíceis. 
Esta área coincide com a localização de uma cadeia montanhosa intracontinental com 
orientação ENE-WSW (a Cordilheira Central), culminando num planalto que atinge uma cota 
máxima de aproximadamente 2000 metros. 

Ao longo da faixa litoral não se observa a mesma distribuição e intensidade de movimentos 
verticais que se verificam nas regiões interiores, sendo aqui o levantamento Plio-
Quaternário em geral inferior a 100 – 200 m, e atingindo um valor máximo de 
aproximadamente 300 m. 

Relativamente ao movimento de falhas ao longo do bordo da Cordilheira Central, verifica-se 
que as falhas ativas apresentam movimentação predominante inversa e estão bem 
representadas, pela falha Seia – Lousã e por diversos acidentes subparalelos, como a falha 
Sobreira – Formosa – Pomar – Grade e a falha de Pônsul. Considera-se, no entanto, que o 
último episódio importante de deslocações verticais nesta estrutura terá ocorrido durante a 
sedimentação dos depósitos de tipo raña preservados na bacia de Lousã – Arganil, ou seja, 
à 2,5 a 2 Ma (Cabral, 1995). Pelos dados e pela metodologia, o mesmo autor afirma que a 
taxa de atividade neotectónica na região é muito baixa, com exceção da região de  
Góis – Arganil, que apresenta uma velocidade média de levantamento nos últimos 2 Ma de 
cerca de 0,075 a 0,1 mm/ano. 

Outra falha inversa com relativa importância na área de jurisdição do PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis é a falha de Quiaios, que acompanha a base da escarpa da Serra da Boa 
Viagem, na Figueira da Foz, e que consiste num importante acidente tectónico com 
evidência de atividade recente embora se desconheça a respetiva taxa de atividade. 

No que diz respeito a falhas com componente de desligamento estão documentados o 
lineamento de Tomar – Évora e do rio Sor, este último apenas identificado por imagens de 
satélite e portanto ainda pouco conhecido.  

1.3.2. Geomorfologia 

1.3.2.1. Enquadramento geomorfológico 

Para a caracterização geomorfológica da área do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 
analisaram-se separadamente cinco zonas com características distintas. As três primeiras 
zonas correspondem às bacias hidrográficas dos rios Vouga, Mondego e Lis; a quarta zona 
corresponde especificamente à orla costeira e a quinta zona, corresponde à zona submersa. 
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Bacia Hidrográfica do Rio Vouga 

O Rio Vouga nasce na Serra da Lapa, a cerca de 930 m de altitude e percorre 148 km até 
desaguar numa laguna que comunica com o mar, a Ria de Aveiro. A sua bacia hidrográfica, 
com 3 685 km² de área, é limitada a Sul pela Serra do Buçaco, que a separa da bacia do 
Rio Mondego, e a Norte pelas serras de Leomil, Montemuro, Lapa e Freita, que a separa da 
bacia do Rio Douro. 

Esta bacia não tem no seu conjunto um rio principal bem diferenciado e respetivos 
afluentes. De facto, trata-se de um conjunto hidrográfico de rios que atualmente desaguam 
de forma individualizada na Ria de Aveiro, muito perto da foz do Rio Vouga, havendo ainda 
uma densa rede de canais mareais e deltas relacionados com a mesma laguna. Os rios 
principais deste conjunto são a Norte, o próprio Rio Vouga e seus afluentes até à 
confluência com o Rio Águeda, o Rio Águeda e o seu afluente, Rio Cértima, podendo incluir-
se ainda o Rio Caster e o Rio Antuã. A Sul, tem-se como rio principal o Boco e a Ribeira da 
Corujeira.  

A Ria de Aveiro é uma formação recente, originada pela deposição de aluviões numa 
extensa baía que no Século X se desenvolvia entre Espinho e o Cabo Mondego e na qual 
se abria um largo estuário onde desaguavam os rios Vouga, Águeda e Cértima 
separadamente. A planície aluvionar onde se insere encontra-se ainda em evolução 
morfológica drenando um conjunto de linhas de água que abarcam uma área superior 
àquela que é drenada pelo próprio Rio Vouga em Angeja. A zona aluvionar estende-se 
desde Mira, a Sul, até Ovar, a Norte, e penetra pelo vale do Vouga até Angeja. A ria ocupa, 
em pleno enchimento, um espelho de água com cerca de 47 km², reduzindo-se a 43 km² 
durante a baixa-mar. Numa maré morta de um metro de amplitude penetram na ria cerca de 
25 hm3 de água salgada. Em maré viva, o prisma de maré ascende a 60 hm3. 

A configuração e distribuição hidrográfica da bacia são determinadas, na zona Norte, pelas 
serras de Leomil, Montemuro e Lapa (onde nasce o Rio Vouga, em Lapinha, à cota de  
930 m) e, ainda, pelas serras de Arada (ou Freita), e, na zona Sul, pelas serras do 
Caramulo e Buçaco.  

Na bacia hidrográfica do Rio Vouga existem as duas grandes unidades morfoestruturais já 
referidas anteriormente e que aqui estão separadas por um importante alinhamento 
tectónico que se desenvolve entre Porto e Tomar:  

 a de Nascente, constituída por formações antigas, essencialmente paleozóicas, 
metamórficas ou eruptivas e que pertencem ao Maciço Antigo;  

 a de Poente, onde se desenvolve o terço inferior da bacia, constituída por formações 
sedimentares e pertencente à Orla Mesocenozóica Ocidental. 
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Na bacia do Vouga, o limite entre estas unidades é praticamente coincidente com o contacto 
entre as zonas Centro-Ibérica e de Ossa-Morena que constituem o referido Maciço Antigo, 
pois, como se verá oportunamente, os terrenos da Orla Mesocenozóica cobrem as 
formações antigas da zona de Ossa-Morena nesta parte de Portugal. As características 
destas unidades morfoestruturais permitem a sua diferenciação em duas grandes unidades 
geomorfológicas: 

 o Baixo Vouga Lagunar e toda a região ao longo da costa (incluindo as ribeiras do 
concelho de Cantanhede); 

 a parte superior da bacia hidrográfica do Rio Vouga. 

A zona do Baixo Vouga Lagunar corresponde à região da Ria de Aveiro e apresenta como 
características morfológicas principais um relevo relativamente plano, níveis freáticos 
próximos da superfície do terreno e uma acentuada influência das marés no regime 
hidrológico dos canais da ria. 

Em termos geomorfológicos, a parte superior da bacia hidrográfica do Rio Vouga é definida 
como a zona até Angeja, imediatamente antes da entrada do rio na Ria de Aveiro, podendo 
ser identificados os seguintes troços: 

 Alto Vouga é o troço de rio que se desenvolve até S. Pedro do Sul. Neste troço, 
correspondente às cabeceiras, a bacia apresenta uma forma relativamente alongada e o 
rio desenvolve-se numa zona de planalto. 

 Médio Vouga é o troço de rio que se desenvolve entre S. Pedro do Sul e Angeja. A 
jusante de S. Pedro do Sul, o Rio Vouga deixa de se desenvolver numa zona de 
planalto, entrando numa zona de relevo mais acentuado, de vales encaixados e 
densidade de drenagem superior ao do Alto Vouga. Porém, no seu troço final, o rio volta 
novamente a correr em leitos menos declivosos, em vales abertos e com leitos de cheias 
em ambas as margens (é neste troço que conflui o Rio Águeda, principal afluente do Rio 
Vouga). Na zona do Médio Vouga, a bacia hidrográfica tem forma relativamente 
arredondada. 

O Rio Vouga corre, ao longo do percurso, por regiões com relevos distintos, podendo ser 
identificados os seguintes troços:  

 até S. Pedro do Sul, correspondente às cabeceiras, onde a bacia apresenta uma forma 
relativamente alongada e o rio desenvolve-se numa zona de planalto; 

 entre S. Pedro do Sul e Albergaria-A-Velha. A jusante de S. Pedro do Sul, o Rio Vouga 
deixa de se desenvolver numa zona de planalto, entrando numa zona de relevo mais 
acentuado, de vales encaixados e densidade de drenagem superior ao do troço anterior;  
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 até Aveiro em que o rio volta novamente a correr em leitos menos declivosos, em vales 
abertos e com leitos de cheias em ambas as margens (é neste troço que conflui o Rio 
Águeda, principal afluente do Rio Vouga). Nesta zona a bacia hidrográfica tem forma 
relativamente arredondada; 

 entre Aveiro e a Barra de Aveiro, correspondente à zona lagunar designada 
correntemente por Ria de Aveiro. Afluente ao Rio Vouga, o Braço Norte da Ria de Aveiro 
(que inclui os rios Antuã, Fontão, Negro e a Ribeira de Caster), o Braço da Gafanha (que 
inclui o Rio Boco) e o Braço Sul da Ria de Aveiro (que inclui a Ribeira da Corujeira). 

Os principais afluentes na margem direita da Bacia Superior do Rio Vouga, de jusante para 
montante, designam-se por rios Caima, Mau, Arões, Teixeira, Varoso, Sul e Mel. Na 
margem esquerda, denominam-se por rios Águeda, Marnel, Ribeira de Ribamá, Rio Troço e 
a Ribeira de Brazela. A montante da confluência com o Rio Águeda verifica-se que os 
afluentes da margem esquerda têm uma magnitude muito reduzida, quando comparados 
com os afluentes da margem direita. 

O Rio Caima, primeiro afluente importante da margem direita do Rio Vouga, desenvolve-se 
ao longo de aproximadamente 50 km, sendo a zona superior muito declivosa e encaixada e 
a zona inferior relativamente plana.  

O Rio Mau, de muito menores dimensões, em termos de bacia hidrográfica e 
desenvolvimento do curso de água, atinge um desnível máximo de cerca de 820 m. As 
linhas de água são muito declivosas e encaixadas apresentando, no entanto, no troço 
superior, um relevo de características mais acentuadas. 

O Rio Teixeira conflui com o Rio Vouga aproximadamente a cinco quilómetros a jusante de 
Sejães. As linhas de água são muito declivosas e encaixadas.  

O Rio Varoso com cerca de 18 km apresenta um desnível acentuado de cerca de 970 m. 

O Rio Sul que conflui com o Rio Vouga em S. Pedro do Sul, contribui com uma bacia 
apreciável. De vales abertos no troço final, apresenta na zona superior um relevo 
acentuado.  

O Rio Mel, último dos afluentes mais importantes da margem direita, conflui com o Rio 
Vouga próximo de Ribafeita. De relevo bastante diversificado, esta bacia hidrográfica 
apresenta zonas de vales muito encaixados, alternando com vales abertos e leitos de cheia 
em ambas as margens. O desnível máximo da bacia é de aproximadamente 660 m e o seu 
desenvolvimento total de cerca de 16 km. 
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O Rio Águeda, principal afluente do Rio Vouga, possui como cursos de água afluentes mais 
importantes, o Rio Cértima e o Rio Alfusqueiro. É uma bacia hidrográfica de relevo muito 
diversificado, com uma ocupação que demonstra um grande desenvolvimento urbano e 
industrial. Nesta zona localiza-se a Pateira de Fermentelos, zona plana de deposição de 
sedimentos situada no troço final do Rio Cértima. O desnível total da bacia hidrográfica é de 
1 066 m e o seu desenvolvimento é de 51 km aproximadamente. 

O Rio Troço, último dos afluentes mais importantes da margem esquerda, conflui com o Rio 
Vouga em S. Pedro do Sul. De relevo bastante acentuado, vence um desnível total na bacia 
hidrográfica de cerca de 510 m num percurso de 19 km. 

Bacia Hidrográfica do Rio Mondego 

A bacia hidrográfica do Rio Mondego é a segunda maior bacia integralmente nacional. Está 
inserida entre as bacias dos rios Vouga a Este e Douro a Norte, e entre as bacias dos rios 
Tejo e Lis a Sul. A sua forma é retangular, com eixo principal na direção Nordeste – 
Sudoeste e a altitude média é da ordem de 375 m. Cobre uma área de 6 659 km2, sendo a 
segunda maior bacia de rios integralmente portugueses (o Sado é o primeiro com  
7 640 km2).  

O Rio Mondego nasce na Serra da Estrela a 1 547 m de altitude, numa pequena fonte 
designada por “O Mondeguinho” percorrendo cerca de 300 km até desaguar no Oceano 
Atlântico junto à Figueira da Foz. Os principais afluentes do Mondego são o Rio Dão, na 
margem direita, e os rios Pranto, Arunca, Ceira e Alva, na margem esquerda. De acordo 
com o levantamento efetuado no âmbito da elaboração do Índice Hidrográfico para a bacia 
do Mondego, foram aí identificados 502 cursos de água.  

Do ponto de vista morfológico, a bacia do Mondego é enquadrada pela Cordilheira Central, 
no Planalto da Beira Alta, que a separa da bacia do Tejo, e a Noroeste é limitada pelas 
serras do Caramulo (1 071 m) e do Buçaco (568 m), que a separam da bacia do Rio Vouga. 
A Serra de Lorvão, com cerca de 500 m de altitude máxima, constitui o último acidente 
orográfico que encaixa o Rio Mondego antes de este entrar na zona de planície. É ainda de 
referir que, junto à foz, na zona de Buarcos, a Serra da Boa Viagem, que constitui o Cabo 
Mondego o único acidente orográfico em toda a costa de Espinho a Peniche.  

Do ponto de vista geomorfológico, a bacia hidrográfica do Mondego enquadra-se também 
nas duas unidades morfoestruturais já referidas anteriormente: no interior, o Maciço Antigo 
e, no litoral, a correspondente à Orla Mesocenozóica Ocidental. 

Ao longo do seu percurso, o Rio Mondego corre em tipos de vales distintos, podendo ser 
identificadas os seguintes zonas: 

 Alto Mondego que corresponde à parte do rio que corre ao longo de vales glaciares no 
maciço da Serra da Estrela;  
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 Médio Mondego que corresponde à parte do rio que corre em vales encaixados entre a 
Serra da Estrela e Coimbra. Neste tramo do rio afluem os rios Dão, Alva e Ceira. 

 Baixo Mondego que corresponde à parte do rio que corre em vales abertos, em zona de 
planícies, a jusante de Coimbra até à Figueira da Foz. Neste tramo do rio afluem os rios 
Arunca e Pranto. 

Bacia Hidrográfica do Rio Lis 

A bacia hidrográfica do Rio Lis é uma bacia costeira que está confinada a Norte pela bacia 
do Rio Mondego, a Este pela bacia do Rio Tejo e a Sul pela bacia do Rio Alcoa. Apresenta 
uma topografia pouco acidentada, com dois terços da área abaixo dos 200 m de altitude. As 
únicas excepções são os planaltos e serras das regiões Sul e Sudeste, localizadas sobre o 
Maciço Calcário Estremenho, onde se atingem cotas superiores a 400 m. A altitude máxima 
da bacia é 562 m, na Pedra do Altar.  

O relevo da bacia, resultante de um conjunto de dunas arredondadas ou truncadas, é pouco 
acidentado, baixo, e possui uma ligeira pendente para Oeste. Os declives mais acentuados 
localizam-se, em geral, nas zonas mais altas da bacia, a Sul e a Este, e correspondem a 
acidentes tectónicos importantes que limitam o sector setentrional do Maciço Antigo. 

A bacia hidrográfica do Lis pode subdividir-se nas seguintes unidades morfológicas: 

 Troço superior do Rio Lis (sub-bacias do Lis e do Lena, definidas em Leiria). Esta zona 
desenvolve-se sobre o Maciço Calcário Estremenho, com permeabilidade muito elevada 
e drenagem essencialmente através de galerias que surgem à superfície no rebordo do 
Maciço. 

 Troço inferior do Rio Lis (sub-bacia situada entre a Costa e Leiria). Nesta zona, a sub-
bacia pode ainda ser dividida em duas zonas: a zona de jusante, entre a Costa e Monte-
Redondo, possui declives baixos e estende-se sobre areias e cascalhos que possuem 
uma permeabilidade alta (estas características propiciam as condições para uma rede 
hidrográfica com uma densidade de drenagem fraca, onde a drenagem é má e o 
escoamento se processa com dificuldade); a zona de montante, desenvolve-se sobre 
arenitos, calcários margosos e margas que possuem uma baixa permeabilidade (estas 
condições propiciam um escoamento mais elevado e uma maior densidade de 
drenagem). 

 Ribeiras da costa atlântica do concelho de Marinha Grande e ribeiras da costa atlântica 
do concelho de Leiria. 
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Os cursos de água principais da bacia hidrográfica são o Rio Lis com uma área da bacia de 
850 km2 e um comprimento total da linha de água de 40 km, e o Rio Lena, com uma área da 
bacia de 189 km2 e um comprimento total da linha de água de 27 km. Os vales destes dois 
rios estão orientados no sentido Sul-Norte. São vales planos e largos, próprios de planícies 
aluvionares. O vale do Rio Lis apenas estreita ao atravessar a estrutura diapírica de Leiria, 
para logo se alargar a jusante da confluência do Lena, apresentado aí uma planície 
aluvionar com cerca de um quilómetro de largura. O litoral é composto por dunas que 
incluem algumas das mais altas do nosso país (cerca de 50 m de altura). 

Orla costeira 

A orla costeira do PGBH do Vouga, Mondego e Lis corresponde à faixa (continental + 
costeira) adjacente à linha de costa entre a Barrinha de Esmoriz e o limite Sul do concelho 
da Marinha Grande, e que é constituída essencialmente por rochas sedimentares, na sua 
maioria depósitos arenosos recentes. 

A faixa continental adjacente corresponde, de forma geral, a uma zona aplanada e de baixa 
altitude. O relevo mais importante é a Serra da Boa Viagem, com 257 m de altura máxima. 
Outros relevos dignos de registo são as arribas a Sul de São Pedro de Moel, que atingem a 
sua expressão máxima no promontório da Nazaré (já fora da área de estudo), com cerca de 
110 m de altura máxima. 

Para lá destes relevos, toda a restante área pode ser considerada como pertencente a uma 
planície costeira de grande uniformidade topográfica. 

A imensidão dos campos dunares existentes reflete bem um fornecimento sedimentar 
extremamente abundante que ocorreu em tempos recentes, tendo sido os sedimentos 
litorais remobilizados pelos fortes ventos que ainda hoje se fazem sentir nesta região. 

Os depósitos litorais neste troço de costa, geralmente constituídos por areia fina a muito 
fina, bem calibrada, unimodal, constituem o chamado "prisma litoral", que se desenvolveu 
ao longo do último milhar de anos. O litoral de Espinho ao Cabo Mondego, um milénio atrás, 
correspondia, na generalidade, a um grande golfo que foi sendo progressivamente isolado 
do mar pelo crescimento, para Sul, de uma restinga arenosa enraizada na região de 
Espinho e cuja programação constituiu os depósitos litorais. Sobre o litoral do sector Cabo 
Mondego a São Pedro de Moel existe menos informação sobre a evolução recente mas 
sabe-se, no entanto, que o Rio Mondego desaguava num golfo profundo e que a linha de 
costa era mais recortada e mais recuada que a atual. Existem indicações fiáveis de uma 
fase recente (último milénio) de intensa acreção.  

Em toda a linha de costa o litoral arenoso só é interrompido pelo Cabo Mondego, 
imediatamente a Norte da foz do Rio Mondego, e pelas arribas de São Pedro de Moel. 
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A Barrinha de Esmoriz/ Lagoa de Paramos é uma lagoa litoral, a mais a Norte de um 
conjunto que se encontra ao longo do contacto entre cobertura de areias mais recentes e as 
zonas sedimentares mais antigas que suportam as primeiras áreas agrícolas no sentido do 
interior. 

Distinguem-se entre elas pela existência ou não de ligação ao mar, pela sua distância ao 
litoral e, consequentemente, pela salinidade das suas águas. 

A Barrinha de Esmoriz /Lagoa de Paramos será o que resta de um corpo lagunar de 
maiores dimensões, que foi sendo assoreado ao longo dos últimos séculos, à semelhança 
do que aconteceu em todo o litoral Centro, mantendo uma ligação intermitente ao mar, que 
nos últimos anos tem sido forçada artificialmente. Nela desaguam duas ribeiras, a de 
Cortegaça (a Sul) e a de Rio Maior (a Norte). 

Para Sul desta pequena lagoa, estende-se uma imensa faixa de litoral arenoso com 
aproximadamente 95 km de extensão, apenas interrompido por pequenas linhas de água 
sem expressão, pela foz do Vouga e pela Serra da Boa Viagem/ Cabo Mondego e Rio 
Mondego. 

Pontualmente a costa arenosa é interrompida por aglomerados urbanos recentes, 
implantados de maneira geral sobre antigas habitações precárias de apoio à exploração do 
mar. 

A necessidade de protecção destes aglomerados, relativamente à intensa erosão costeira, 
tem implicado a construção de defesas costeiras que dão origem a uma costa muito 
artificializada quando os aglomerados estão mais próximos, como na zona imediatamente a 
Sul da Barrinha de Esmoriz (aglomerados de Esmoriz, Cortegaça, Furadouro e Torreira), na 
zona imediatamente a Sul de Aveiro (Costa Nova e Vagueira), a Sul do Cabo Mondego, em 
Buarcos e ainda nos troços a Sul do Rio Mondego (Gala, Lavos, Leirosa e Pedrógão) e do 
Rio Lis (Praia da Vieira). 

São frequentes as arribas arenosas (arribas de erosão de antigos cordões dunares), 
estando todo este troço de costa sujeito atualmente a uma intensa erosão costeira, com 
exceção dos troços a Norte dos molhes do porto de Aveiro e do porto da Figueira da Foz, 
em que se verifica acumulação de sedimentos, da faixa a Norte do Cabo Mondego e de 
pequenos troços a Norte das várias obras transversais de defesa costeiras existentes. 

A costa desde Esmoriz até ao molhe Norte do porto de Aveiro é arenosa aberta e exposta, 
com praias arenosas extensas, sem interrupções naturais, mas atualmente divididas por 
estruturas de engenharia costeira, formando em alguns casos praias artificialmente 
encastradas. A parte Norte do troço encontra-se completamente artificializada por esporões 
e paredões, sendo responsáveis por retenção da deriva litoral proveniente de Norte, 
condicionando o transporte sedimentar e levando a uma alteração no comportamento 
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morfodinâmico das praias nessa parte do sector. A largura das praias é relativamente 
pequena nas zonas mais a Norte, associada à falta de sedimento existente, aumentando 
ligeiramente para Sul por efeito de acumulação contra os esporões do Furadouro, e depois 
consideravelmente (na zona de São Jacinto) por efeito de acumulação contra o molhe Norte 
do porto de Aveiro. A faixa costeira e o seu interior, é formada por uma vasta zona dunar, 
com dunas maioritariamente estabilizadas. A transição da praia para a faixa costeira efetua-
se por arriba de erosão talhada na duna, bastante importante na zona imediatamente a Sul 
dos esporões de Cortegaça – Maceda, ou por sucessão natural para antedunas e dunas, 
sem arriba, na parte central e Sul do troço, embora em alguns troços de costa o mar tenha 
já rompido a duna frontal e entrando dezenas de metros para o interior, formando uma linha 
não estabilizada, de separação entre a mata e a praia muito irregular a Sul de Furadouro. 
Na zona de São Jacinto, as importantes operações de extração de areia que existiram até 
2001 condicionaram a morfologia natural e a natural transição praia/duna numa extensão de 
aproximadamente 500 m).  

A foz do Vouga confunde-se com a Ria de Aveiro, que é um sistema lagunar de baixa 
profundidade e extensas zonas entre marés. A Ria estende-se por 45 km ao longo da costa 
desde Ovar até Mira, sendo a sua profundidade média de cerca de um metro. A 
profundidade máxima é mantida artificialmente, nos canais de navegação, entre os quatro e 
os sete metros. A comunicação com o oceano faz-se através do canal da barra com 1,3 km 
de comprimento, 350 m de largura e profundidades nominais entre os 12,5 m no canal 
exterior e 11,5 m no canal interior (mantidos artificialmente) mas que podem atingir 
profundidades de cerca de 30 m entre as cabeças dos molhes. 

A ria pode ser dividida em três zonas principais: o Canal de S. Jacinto - Ovar com cerca de 
25 km de comprimento e que se inicia, no extremo Norte, num canal muito pouco profundo 
que dá origem a uma rede complexa de pequenos canais e bacias, uma zona central que 
inclui a foz dos rios Antuã e Vouga, e a zona Sul que inclui os canais de Ílhavo e Mira, 
respetivamente com sete e 14 km de comprimento e 200 e 300 m de largura máxima. 

Estes diferentes braços da ria definem várias ilhas e ilhotas constituídas pela acumulação 
de materiais sedimentares, nomeadamente as de Testada e de Monte Farinha. 

A ria é de formação relativamente recente, tendo-se originado, a partir do crescimento de 
uma restinga enraizadas a Norte, na zona de Espinho e do areal que, a Sul, a partir do 
Cabo Mondego, cresce até Mira, processo que se terá iniciado a partir do Século X. Sem 
um maciço rochoso a Norte onde estabilizar a foz do Vouga, esta língua de areia foi tendo 
várias configurações, criando uma barra divagante, que em muitas alturas fechava por 
completo a ligação ao mar. 

A ria continua sujeita a um intenso processo de assoreamento que tem vindo a ser 
controlado artificialmente com dragagens que permitam manter a operacionalidade do porto. 
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Atualmente, parte significativa da ria está ocupada por salinas, instalações portuárias e 
industriais, estradas, aterros, etc., que são responsáveis por modificações profundas na sua 
morfologia natural. 

Durante o Século XIX a barra foi estabilizada artificialmente, embora só já no Século XX o 
problema tenha sido resolvido de forma mais consistente, nomeadamente nos anos 80 do 
Século XX, com o prolongamento dos molhes do porto, o que aumentou os problemas de 
erosão costeira no troço de costa a Sul de Aveiro. 

A Sul de Aveiro, a faixa litoral mantém-se com as mesmas características que as da faixa a 
Norte de Aveiro, até próximo do Cabo Mondego, com o troço mais próximo de Aveiro 
evidenciando arribas de erosão e aplanamentos da duna, com sinais de entrada do mar por 
galgamento (ou desaparecimento) da duna frontal de proteção, quando ainda existe e não 
foi substituída por proteções costeiras, como acontece nos aglomerados urbanos. 

Vale a pena notar a diferença importante entre o processo de erosão da costa que se está a 
verificar imediatamente a Sul de Aveiro e a relativa estabilidade no troço mais a Sul, junto 
ao Cabo Mondego/Serra da Boa Viagem. 

A erosão intensa da costa obrigou à construção de uma série de defesas litorais, que 
artificializaram grandemente a linha de costa nos aglomerados urbanos, sobretudo no troço 
Costa Nova/Vagueira, onde há sérios riscos de galgamento pelo mar da estreita faixa de 
areia e terras agrícolas que o separa da ria. 

Trata-se de um troço de costa arenosa aberta e exposta, com praias arenosas extensas, 
naturalmente sem interrupções, mas atualmente divididas por estruturas de engenharia 
costeira, conferindo-lhes aspeto irregular. Os molhes do porto de Aveiro (no limite Norte do 
troço) são responsáveis pela retenção e defleção da deriva litoral proveniente de Norte, 
condicionando o transporte longilitoral no troço. As estruturas de engenharia costeira, 
nomeadamente as defesas longitudinais e esporões (ex. Costa Nova e Vagueira), induzem 
alterações no comportamento morfodinâmico das praias nessa parte do sector. A largura 
das praias é relativamente pequena na parte Norte e central do troço, associada à falta de 
sedimento existente, aumentando ligeiramente para Sul por efeito de acumulação contra os 
esporões da Praia de Mira. A faixa costeira é formada por extensos corpos dunares. A 
transição da praia para a faixa costeira efetua-se por arriba talhada na duna ou por 
importantes áreas de galgamentos, com rompimento total do cordão dunar. A ocupação do 
cordão dunar nos aglomerados de Praia da Barra, Costa Nova, Praia da Vagueira, Praia de 
Mira e por construção dispersa, e que levou à construção de obras de engenharia costeira 
que artificializam a faixa litoral, condiciona fortemente a morfologia natural e a natural 
transição praia/duna. 

Na Praia de Mira existem duas pequenas lagoas de água doce (Barrinha e Lagoa), as quais 
constituem o último resquício de uma antiga laguna costeira isolada do mar pelo cordão 
arenoso litoral. 
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Para Sul da Praia de Mira a faixa litoral arenosa mantém-se pouco alterada, com alternância 
entre áreas em acreção (vastas na parte Sul) e áreas em erosão, na dependência da 
influência de estruturas de engenharia costeira, sendo o equilíbrio assegurado pelo único 
maciço rochoso de toda a costa centro, entre Espinho e os afloramentos da praia de 
Pedrógão. Trata-se de uma costa arenosa aberta e exposta, com praias arenosas extensas, 
com formas geralmente bem definidas, praticamente sem interrupções, com exceção da 
parte Norte do troço (Praia de Mira) onde se encontram algumas estruturas de engenharia 
costeira. A largura das praias é relativamente elevada ao longo de todo o sector e a faixa 
costeira é formada por extensos corpos dunares. A transição da praia para a faixa costeira 
efetua-se por arriba de erosão talhada na duna, na zona imediatamente a Sul da Praia de 
Mira, e por sucessão natural para antedunas e dunas, sem arriba, na parte central e Sul do 
troço. No limite Sul do troço (Cabo Mondego) a praia arenosa contacta diretamente com 
arriba ativa em rocha, que forma a faixa costeira. 

A Serra da Boa Viagem, de que o Cabo Mondego constitui a parte terminal a Leste, possui 
uma orientação aproximada WNW-ESE, sendo de realçar o carácter abrupto das vertentes 
viradas a Norte, com origem numa escarpa da falha de Quiaios (Ribeiro, 1988 em Cabral, 
1995), contrastando com as vertentes mais suaves voltadas para Sul (Vale de Anta). O 
flanco Norte é essencialmente constituído por rochas de natureza carbonatada que 
contactam por falha com um extenso campo de dunas. O flanco Sul é constituído 
litologicamente por sedimentos gresosos e margas. O flanco Ocidental, sobranceiro ao mar, 
constitui as falésias do Cabo Mondego, promontório natural que apresenta arribas vivas e 
escarpadas a Sul e a Oeste, formadas, em grande maioria, por alternância de calcários, 
calcários margosos e margas. O Cabo Mondego constitui o relevo mais importante neste 
troço, induzindo uma inflexão na orientação da linha de costa, que posteriormente retoma a 
sua orientação geral, grosso modo, Norte-Sul.  

O troço de costa entre o Cabo Mondego e a Figueira da Foz apresenta características 
únicas no litoral centro em consequência do esporão natural do Cabo Mondego que cria 
uma proteção a Norte da foz do Rio Mondego e é constituído por costa rochosa, com arribas 
e plataforma de abrasão, que só se encontram de novo, mas com diferenças assinaláveis, 
no afloramento da praia de Pedrógão e em São Pedro de Moel.  

A faixa arenosa é pouco larga imediatamente a Sul do Cabo Mondego, o que levou à 
artificialização da zona marginal de Buarcos e à medida que se anda para Sul começa a 
alargar, por efeito de retenção sedimentar induzido pelo molhe Norte do porto da Figueira 
da Foz. As praias arenosas possuem formas geralmente bem definidas.  

O estuário do Rio Mondego tem uma área de 3,4 km2, uma profundidade média de cerca de 
dois metros e uma profundidade típica de cerca de quatro metros, nas zonas subtidais. A 
deposição de sedimentos na zona de jusante levou à formação de uma ilha que 
individualiza dois braços – braço Norte e braço Sul – com cerca de sete quilómetros de 
comprimento. O braço Norte com profundidades máximas de dez metros é o mais profundo 
e mais dinâmico. O canal Sul está particularmente assoreado nas zonas de montante. 
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O estuário do Mondego, também se encontra fortemente condicionado pelas atividades 
humanas, com instalações portuárias, aglomerados urbanos, industrias, salinas, arrozais, 
etc. 

A construção dos molhes do porto da Figueira teve como consequência uma grande 
acumulação de areias a Norte, e problemas de erosão a Sul do estuário. 

Para Sul do estuário do Mondego retoma-se a longa costa totalmente arenosa, aberta e 
exposta, com praias arenosas extensas com formas geralmente bem definidas, apenas 
interrompida na parte Norte (da foz do Mondego até Leirosa), por algumas estruturas de 
engenharia costeira que condicionando o transporte longilitoral, conferem aspeto irregular à 
linha de costa, no afloramento (promontório) rochoso de Pedrógão na foz do Lis/Praia da 
Vieira por acção de estruturas de engenharia costeira.  

No troço da foz do Mondego até à Leirosa, predominam áreas em erosão, com recuo 
importante (sobretudo na parte Norte do sector) que obrigaram à construção de algumas 
proteções costeiras nos aglomerados mais próximos e algumas áreas pontualmente em 
acreção, na dependência da influência de estruturas de engenharia costeira. A faixa costeira 
é formada por extensos corpos dunares sendo a transição da praia para a faixa costeira 
efetuada por arriba talhada na duna, na zona a Sul da Figueira da Foz, e por sucessão 
natural para antedunas e dunas, sem arriba, nas restantes partes do troço. 

Desde a Leirosa até Pedrógão a costa mantém-se pouco alterada, essencialmente arenosa, 
com algumas arribas de erosão também arenosas. Em Pedrógão um afloramento rochoso 
imediatamente a Sul da povoação constitui um esporão natural que impede o recuo da 
costa. A transição da praia para a faixa costeira efetua-se por arriba talhada na duna, nas 
zonas imediatamente a Sul de Pedrógão e da Praia da Vieira, e por sucessão natural para 
antedunas e dunas, sem arriba, nas restantes partes do troço. 

A foz do Rio Lis, na Praia da Vieira, foi fixada artificialmente, já que o progressivo 
assoreamento, característico dos últimos séculos, criava uma foz divagante, de que 
resultavam cheias e perdas de culturas agrícolas a montante. A fixação da foz culmina um 
longo canal artificial do rio que delimita um estuário sem grande relevância como tal, dada a 
sua artificialização. 

Para Sul da foz do Lis, depois de passada a Praia da Vieira, a linha de costa continua 
predominantemente arenosa, mas à medida que se aproxima de São Pedro de Moel vai 
sendo interrompida por afloramentos rochosos que formam algumas arribas ativas, em 
erosão, com extensão dos movimentos raramente determinada e, possuindo na base blocos 
caídos.  

O núcleo urbano de São Pedro de Moel está localizado em afloramentos carbonatados 
jurássicos que formam saliência natural condicionante da orientação da costa que se 
desenvolve para Norte. 
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Zona submersa 

Ao longo de um perfil perpendicular à linha de costa ocorrem neste troço vários acidentes 
morfológicos de relevo, incluindo, próximo da praia emersa, uma barra arenosa longilitoral 
submersa, de reduzidas dimensões (cerca de meio metro a um metro de altura por 80 a 
120 m de largura), a qual é denominada de barra interna. Esta barra é formada por erosão 
da praia emersa e transporte da areia retirada para o mar, deslocando-se para terra em 
períodos de agitação marítima pouco energética, dando origem a uma berma ou 
robustecendo a que já existe. A sua presença não é permanente ao longo de toda a zona de 
estudo, nem ao longo de todo o ano. 

A ocidente desta primeira forma aparece o acidente morfológico mais importante, 
denominado de barra submarina externa, correspondente a uma acumulação longilitoral de 
sedimentos, com dimensões variáveis ao longo da zona de estudo. Esta barra está 
separada da barra interna por uma depressão com quatro a oito metros de profundidade 
relativamente ao zero hidrográfico (Z.H.), denominada fossa ou cava. A crista da barra (linha 
formada pelas menores profundidades da barra) encontra-se, geralmente, entre os -2 m 
(Z.H.) e os -4 m (Z.H.) e a sua vertente ocidental prolonga-se geralmente até aos  
-8 m/-11 m (Z.H.). A altura máxima (máxima diferença de cotas entre a cava e a crista) e a 
largura máxima (distância horizontal 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, que abrangeu a globalidade desta faixa de litoral, foram 
respetivamente 5,2 m e 650 m. 

No troço entre Esmoriz e o Cabo Mondego a praia submersa apresenta pendor médio 
relativamente pequeno e os sistemas barra-fossa apresentam-se fragilizados ou com 
reduzidas dimensões nos troços mais a Norte e na faixa a Sul da Barra de Aveiro e bem 
desenvolvidos na zona de São Jacinto e a Norte do Cabo Mondego. 

Na zona junto ao Cabo Mondego, a praia submersa é constituída, por afloramentos 
rochosos intercalados por bolsas de areia ou cascalho, possuindo pendor elevado, 
enquanto que a Sul possui pendor moderado a baixo, existindo sistemas barra-fossa, na 
dependência da acumulação sedimentar da Figueira da Foz. 

A Sul da foz do Rio Mondego a praia submersa apresenta pendor médio relativamente 
pequeno e um sistema barra-fossa que desaparece no troço mais a Sul (junto a São Pedro 
de Moel), dando lugar a afloramentos rochosos com bolsas de areia e cascalho. 

1.3.2.2. Traços fundamentais da geomorfologia 

A apresentação dos principais aspetos da geomorfologia pode ser observada no mapa 
hipsométrico anexo (peça desenhada D1_3_2_d), construído a partir do modelo digital de 
elevação obtido por agregação das folhas do seccionamento cartográfico da série M888 da 
Carta Militar, com resolução de 25 m elaborado pelo INAG, I.P. e no mapa de declives 
calculado a partir deste modelo digital de elevação (peça desenhada D1_3_3_d). 
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A distribuição estatística das classes de altimetria na área de jurisdição do PGBH do Vouga, 
Mondego e Lis, encontra-se igualmente sistematizada no hipsograma apresentado no 
Gráfico 1.3.1. Da análise do modelo digital de elevação verifica-se que a área do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis apresenta um valor médio de elevação da ordem dos 315 m, com 
uma cota máxima de 1 992 m e um valor médio de declive de aproximadamente 15%. 

Gráfico 1.3.1 – Hipsograma da área do Plano de Gestã o das Bacias Hidrográficas do Vouga, 
Mondego e Lis calculado a partir do modelo digital de elevação 

 

Intervalo de cotas altimétricas (m) 

A expressão dos alinhamentos dos relevos dominantes, quer sejam de origem geológica ou 
tectónica quer sejam resultantes do encaixe das principais linhas de água, pode ser 
visualizada no mapa de exposição de vertentes (peça desenhada D1_3_4_d), igualmente 
obtido a partir do modelo digital de elevação elaborado pelo INAG e anteriormente referido. 

No quadro seguinte é feito o resumo dos parâmetros morfométricos das três principais 
bacias, assim como da área abrangida pelo Plano de Gestão de Bacia Hidrográfica Vouga, 
Mondego e Lis. 

Quadro 1.3.1 – Parâmetros morfométricos das princip ais bacias e PGBH Vouga, Mondego e Lis 

  Bacia do Rio 
Vouga 

Bacia do Rio 
Mondego 

Bacia do Rio 
Lis 

PGBH Vouga, 
Mondego e Lis 

Área (km 2) 3 685,2 6 658,6 850,1 11 477,5 

Perímetro (km) 536,4 757,4 256,3 855,7 

Coordenada X do 
centróide -5 560,4 5 175,4 -57 323,3 0,0 

Coordenada Y do 
centróide 114 448,6 77 662,2 -12 561,0 87 374,4 

Nº Segmentos 
rede de drenagem  239 393 55 696 
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  Bacia do Rio 
Vouga 

Bacia do Rio 
Mondego 

Bacia do Rio 
Lis 

PGBH Vouga, 
Mondego e Lis 

Comprimento total 
rede de drenagem 

(km) 
1 147,2 1 993,7 224,7 3 397,7 

Frequência da 
drenagem (nº/km2) 0,06 0,06 0,06 0,06 

Densidade da rede 
de drenagem 

(km/km2) 
0,31 0,30 0,26 0,30 

Altitude mínima -11,6 0,0 0,0 -11,6 

Altitude máxima 1 116,8 1 992,7 611,6 1 992,7 

Amplitude 
altimétrica 1 128,4 1 992,7 611,6 2 004,3 

Cota média 255,6 381,8 142,1 315,3 

Desvio padrão da 
altimetria 259,9 299,7 112,2 287,2 

Declive (%) médio 12,4 16,8 9,1 14,5 

Desvio padrão do 
declive 14,5 15,5 10,1 15,0 

Índice de 
rugosidade* 351,2 596,7 161,6 593,3 

Coeficiente de 
rugosidade** 

3,9 5,0 2,4 4,3 

Sistema de projeção: ETRS_1989_TM06-Portugal 
*Índice de rugosidade = amplitude altimétrica x densidade da rede de drenagem 
**Coeficiente de rugosidade = densidade da rede de drenagem x declive médio 
Base cartográfica das linhas de água - ART13_MDRENA_PTCONT_6_445_ARH_d, INTERSIG, INAG, I.P. 
Informação base para obtenção de dados altimétricos e de declive: modelo digital de elevação obtido por 
agregação das folhas do seccionamento cartográfico da série M888 da Carta Militar do IGeoE, com resolução de 
25 metros, elaborado pelo INAG, I.P. 
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1.3.3. Hidrogeologia 

1.3.3.1. Enquadramento hidrogeológico 

A área de jurisdição do PGBH do Vouga, Mondego e Lis pode dividir-se do ponto de vista 
hidrogeológico em duas grandes unidades, o Maciço Antigo e a Orla Mesocenozóica 
Ocidental, tal como mostra o mapa hidrogeológico anexo (peça desenhada D1_3_5_d). 

 Maciço Antigo 

As principais rochas constituintes do Maciço Antigo – granitóides, xistos, grauvaques e 
quartzitos, têm em comum muitas características hidrogeológicas, nomeadamente o modo 
de ocorrência e de circulação da água subterrânea. A circulação da água subterrânea faz-se 
predominantemente através de descontinuidades - planos de xistosidade e fraturas, mas 
também através de poros intergranulares, em zonas de alteração significativa. Assim, 
considera-se, em geral, a presença de dois tipos de porosidade: uma porosidade de fratura 
e uma porosidade de matriz, pelo que é comum serem designados por meios de porosidade 
dupla. 

Neste tipo de meios geológicos, as condições geomorfológicas também condicionam a 
ocorrência e a circulação da água, em particular a infiltração. O relevo vigoroso da 
Cordilheira Central, com as suas encostas muito declivosas para Noroeste, os declives 
acentuados das encostas do Caramulo e do planalto da Nave, e o relevo vigoroso do 
“maciço marginal de Coimbra”, são dos subdomínios mais pluviosos da bacia hidrográfica, e 
são também subdomínios onde claramente o relevo influencia negativamente a infiltração, 
promovendo a escorrência superficial e o escoamento hipodérmico para uma rede 
hidrográfica que penetra profundamente as rochas que atravessa. Estes subdomínios de 
altitudes elevadas são locais potencialmente geradores de escoamentos profundos que 
podem entrar no âmbito da hidrogeotermia.  

No Maciço Antigo, as formações hidrogeológicas são, regra geral, pouco produtivas. A 
captação de água fazia-se tradicionalmente por poços, poços com galerias e minas. 
Atualmente, privilegia-se a captação por furos e, nalgumas condições hidrogeológicas, os 
poços com drenos radiais têm substituído os poços com minas. As captações com maior 
produtividade correspondem a pequenos poços, com profundidade inferior a 20 m, mas de 
drenagem horizontal (galerias, drenos, furos horizontais) e geralmente, nas proximidades de 
linhas de água. Apenas nos xistos é possível encontrar exemplos de captações tipo furos 
verticais, com profundidades superiores a 50 m e produzindo, excecionalmente, caudais 
acima de 4 l/s.  
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As formações de cobertura que preenchem as pequenas bacias sedimentares do Maciço 
Antigo constituem áreas geomorfologicamente favoráveis à infiltração e ao armazenamento 
da água. No entanto, a condutividade hidráulica parece reduzida. Com efeito, Peixinho de 
Cristo (1988) refere que nos casos da Lousã e de Miranda do Corvo a produtividade 
aquífera e a permeabilidade destas formações sedimentares arcósicas são muito baixas. 

No Maciço Antigo, os aquíferos mais produtivos têm por suporte as aluviões modernas, 
estreitas faixas ao longo dos rios e claramente subordinadas a estes. Isto é, são aquíferos 
em que as reservas e os recursos intrínsecos são muito pequenos e muito inferiores aos 
recursos exploráveis. A exploração destes aquíferos induz a infiltração (captura) da água no 
leito dos rios e traduz-se, por isso, por um “prejuízo” no caudal do escoamento superficial. O 
nível freático nestas captações encontra-se a poucos metros abaixo da superfície do 
terreno, é variável e acompanha as flutuações sazonais do nível da água no rio. Pelos 
motivos atrás expostos, estes aquíferos aluvionares são muito vulneráveis, sujeitos a risco 
de contaminação pela água do escoamento superficial e pela agricultura que se faz 
nalgumas daquelas faixas aluvionares ou nos terrenos adjacentes.  

Deve-se destacar ainda a existência de importantes estâncias termais, nomeadamente as 
de S. Pedro do Sul e do Luso, que são fatores de desenvolvimento regional de importância 
significativa. A água mineral do Luso é uma água hipossalina e que tem a sua origem 
associada à infiltração da água da chuva em rochas quartzíticas da Serra do Buçaco. A 
topografia cimeira dos quartzitos permite-lhes beneficiar da elevada pluviosidade orográfica, 
dando-se a circulação subterrânea através da intensa rede de fraturas. 

 Orla Mesocenozóica Ocidental 

Na Orla Ocidental, as condições geomorfológicas, litológicas e estruturais são 
completamente diversas das que ocorrem no Maciço Antigo. A Orla Ocidental é um domínio 
com grande espessura de sedimentos, com geomorfologia suave, com colinas calcárias e 
vales amplos, pouco profundos e com aluvionamento significativo. É também um domínio de 
grande variabilidade litológica, textural e estrutural. Predominam as rochas carbonatadas, os 
arenitos e os argilitos e, na cobertura quaternária ou plio-quaternária, materiais arenosos 
desagregados que propiciam fácil infiltração da água das chuvas. 

A organização sequencial dos sedimentos e a tectónica, em particular a tectónica salífera, 
têm um significado hidrogeológico importante. A organização sequencial dos sedimentos 
individualiza verticalmente as formações com comportamento hidrogeológico diverso, 
criando alternâncias, mais ou menos cíclicas de aquíferos, aquitardos e aquiclusos e dando 
origem, com frequência, a sistemas aquíferos multicamada. 

As estruturas tectónicas desenvolvidas no decurso da evolução da Bacia Lusitaniana 
proporcionaram o afloramento das diversas unidades geológicas anteriormente descritas, 
constituindo assim subdomínios onde as formações aquíferas são recarregadas 
superficialmente pela infiltração da água das chuvas.  
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No que respeita à circulação da água subterrânea individualizam-se dois tipos de sistemas 
aquíferos: os cársicos e os porosos. 

Os primeiros são suportados por calcários e dolomitos, com circulação por estruturas 
cársicas que se desenvolvem pela dissolução dos carbonatos provocada pela própria água 
do escoamento do aquífero. A infiltração, quando os carbonatos se encontram carsificados 
à superfície, é elevada, da ordem ou mesmo acima de 50% da precipitação. Também a 
capacidade de armazenamento e transmissividade dependem da carsificação. Estes 
aquíferos têm em regra poder de auto-regulação limitado, que bem se evidencia pelas 
grandes variações de caudal das importantes nascentes por onde descarregam e pela 
amplitude da variação dos níveis da água entre a época de chuvas e a estação seca. A 
infiltração e o escoamento rápido pelas estruturas cársicas tornam estes aquíferos 
particularmente vulneráveis à poluição, com muito baixo poder autodepurador e com 
propagação rápida das contaminações. 

Os sistemas aquíferos porosos, suportados pelas formações detríticas mesozóicas e 
algumas terciárias, são multicamada. Entre os depósitos detríticos mesozóicos, os Arenitos 
do Carrascal sobressaem pela sua importância aquífera. Já os terrenos representativos de 
outro grande episódio de espessa sedimentação detrítica na Bacia Lusitaniana, ocorrido no 
Jurássico Superior, o Arenitos de Boa Viagem, têm um comportamento global de aquífero 
pobre a muito pobre. Com efeito trata-se de uma alternância de arenitos argilosos e de 
argilas.  

As unidades plio-quaternárias que se estendem ao longo de toda a orla costeira, e que entre 
Leirosa e Monte Real incluem o enchimento dos diapiros da Ervedeira e de Monte Real, 
também sobressaem, não só pelos grandes volumes e capacidade de armazenamento mas 
também pela transmissividade elevada e pela infiltração que é favorecida por uma cobertura 
de areias quaternárias, em jazida dunar, soltas e muito permeáveis. 

As características hidrogeológicas das unidades plio-quaternárias são muito diversificadas e 
podem sintetizar-se da seguinte maneira: 

 Terraços fluviais e praias antigas, que formam extensas plataformas na região, 
cascalhentas e arenosas, e de produtividade variável. Estão instalados nos leitos de 
algumas linhas de água e delas diretamente dependentes, quanto à produtividade e à 
qualidade das suas águas. Comportam-se como aquíferos freáticos típicos, são 
recarregáveis diretamente pela precipitação e muito vulneráveis à contaminação, 
havendo zonas com elevados teores de nitratos de origem agrícola. São exploradas por 
inúmeros poços tradicionais, de grande diâmetro e pequena profundidade, e por poços 
de drenos radiais quando para abastecimento público. Há casos de captações de grande 
produtividade, como o caso dos poços com drenos e furos do Carvoeiro (Rio Vouga), 
Burgães (Rio Caima), Águeda (Rio Águeda), Moinho da Ribeira (Rio Antuã) e Coimbra 
(Rio Mondego). 
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 Formações do Holocénico da zona litoral que, de uma maneira geral, se pode considerar 
formado por duas unidades aquíferas sobrepostas: 

– uma superficial, constituída por areias de dunas e sobreposta a um ou mais níveis de 
lodos orgânicos. É explorada por poços tradicionais e por pequenos furos cravados 
(designados por sondas ou filtros), produzindo caudais da ordem dos 5 l/s. 
Hidraulicamente funciona como um aquífero livre ou semi-confinado sendo 
recarregado diretamente pela infiltração da precipitação. Muito vulnerável à 
contaminação, está altamente poluído na área a Oeste de Estarreja por efluentes 
industriais do Complexo Químico de Estarreja e, nas zonas agricultadas, por nitratos 
de origem agrícola. No contacto com a Ria de Aveiro ou a Barrinha de Mira e o mar é 
normal apresentar águas altamente cloretadas. 

– a outra unidade mais profunda, conhecida por Base do Quaternário, e parcialmente 
confinada pelos referidos lodos, é constituída por cascalheiras e areias grosseiras. É 
explorada intensamente em algumas áreas, principalmente por furos, produzindo 
caudais variáveis (de 5 a 30 l/s). Embora quase sempre contenha ferro em teores 
elevados (casos de Vagos, Avanca, Murtosa, Estarreja), casos há em que a 
qualidade é excelente, como em Ovar (furos do Furadouro). Do ponto de vista 
hidráulico comporta-se como uma unidade cativa a semi-cativa, o que depende das 
características do teto lodoso. Há várias hipóteses para explicar a salinização 
verificada na área a Oeste de Estarreja nas captações que abasteciam o complexo 
químico: ou por drenância vertical de águas salinas contidas nos lodos do tecto 
(hipótese mais provável), ou devido a um processo de intrusão marinha a partir da ria 
ou dos esteiros.  

Do ponto de vista da produtividade, as diversas formações geológicas ocorrentes na área 
do PGBH do Vouga, Mondego e Lis podem ser agrupadas em: 

 Formações muito produtivas;  

 Formações de produtividade média; 

 Formações pouco produtivas. 

No primeiro grupo inclui-se os calcários do Jurássico inferior e médio. No entanto, deve-se 
sublinhar que, embora neste tipo de massas de águas seja possível obter caudais muito 
elevados, a implantação das captações é extremamente difícil, sendo numerosos os casos 
de insucesso ou de captações com caudais muito fracos.  

No segundo grupo inclui-se as formações carbonatadas e detríticas do Cretácico, formações 
detríticas do Miocénico e Plio-Quaternário. Estas formações podem produzir caudais 
relativamente elevados, embora a maioria das captações forneçam caudais médios 
(medianas entre 2 e 10 l/s). 
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Nas formações pouco produtivas incluem-se os arenitos do Jurássico superior, as 
formações margosas do Jurássico inferior, incluindo as Margas da Dagorda e as formações 
do Maciço Antigo. 

1.3.3.2. Vulnerabilidade à poluição 

A vulnerabilidade à poluição é a maior ou menor capacidade de atenuação das camadas 
superiores do aquífero à passagem de poluentes. A vulnerabilidade intrínseca é definida 
através de características geológicas e hidrogeológicas, não se considerando, por esse 
facto, o fator antrópico. Já a vulnerabilidade específica considera além das características 
intrínsecas do meio algumas características específicas, tais como a ocupação do solo ou o 
tipo de contaminante.  

No âmbito dos PGBH do Vouga, Mondego e Lis utilizou-se o Índice de Susceptibilidade (IS) 
(Ribeiro, 2005) com o objetivo de determinar a vulnerabilidade à poluição das diversas 
massas de águas subterrâneas. Este índice, semelhante ao índice DRASTIC (Aller et al., 
1987), corrige no entanto a redundância de alguns dos parâmetros do DRASTIC e permite 
considerar as atividades antrópicas. 

O IS considera quatro dos sete parâmetros do índice DRASTIC, nomeadamente, 
profundidade do nível freático (D), recarga (R), material do aquífero (A) e declive (S) e foi 
adicionado um novo parâmetro, uso do solo (LU), que corresponde neste caso à ocupação 
do solo. O LU é obtido com base em pontuações atribuídas a cada uma das classes em que 
se divide o uso do solo. Essas pontuações foram calculadas com base num painel Delphi de 
especialistas portugueses. 

O IS é calculado a partir da soma ponderada desses valores: 

IS= 0,186D + 0,212R + 0,259A + 0,121T + 0,222LU 

De acordo com as classes apresentadas no Quadro 1.3.2, determina-se a maior ou menor 
probabilidade de determinada área ser mais ou menos vulnerável à contaminação das 
águas subterrâneas.  

Quadro 1.3.2 - Classificação das classes do IS 

Suscetibilidade 

>85 Muito elevada 

75-85 Alto 

65-75 Médio a alto 

55-65 Médio 

45-55 Médio a baixo 

<45 Baixa 
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Para a aplicação do IS e uma vez que os valores do índice de suscetibilidade se referem às 
formações geológicas aflorantes, foi necessário compilar a piezometria medida nos 
aquíferos livres e relacionar esses valores com a respetiva cota topográfica, para que fosse 
possível fazer a interpolação da profundidade do nível piezométrico em toda a área do 
PGBH do Vouga, Mondego e Lis. Desta forma, foi possível estabelecer um modelo que os 
relaciona e que pode ser aplicado a toda a área.  

Na avaliação do material o aquífero, foi feita uma discretização espacial de acordo com a 
cartografia geológica à escala 1:500 000 (Oliveira et al. 1992). 

O resultado do cálculo do índice de suscetibilidade para esta região está demonstrado, em 
anexo, através da peça desenhada D1_3_6_d. Pelo mapa, verifica-se que a área do PGBH 
do Vouga, Mondego e Lis compreende todas as classes de suscetibilidade. Esta 
diversificação resulta da enorme variabilidade geológica, topográfica e de uso do solo.  

De acordo com a análise de cada uma das variáveis consideradas para o cálculo, concluiu-
se que as classes de suscetibilidade mais altas nesta região hidrográfica estão associadas a 
uma topografia bastante plana, com declives inferiores a 2%, numa grande parte da Orla 
Ocidental, às taxas de recarga e à natureza das formações aflorantes, que correspondem 
muitas vezes a materiais arenosos não consolidados ou a formações carsificadas. 

Como se verifica no mapa e do ponto de vista da natureza das formações aflorantes, as 
classes de maior suscetibilidade à contaminação estão associadas às aluviões, de onde se 
destacam as Aluviões do Mondego, e às formações permeáveis perto do litoral, 
nomeadamente a massa de águas subterrâneas do Quaternário de Aveiro, na zona de 
Murtosa. 

Saliente-se, porém, que grande parte da extensão da área do PGBH do Vouga, Mondego e 
Lis apresenta suscetibilidade baixa, resultante sobretudo da natureza geológica do Maciço 
Antigo. 

1.3.3.3. Avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas 

Para a avaliação das disponibilidades hídricas subterrâneas consideraram-se os valores de 
recarga subterrânea referidos na bibliografia mais recente para as diferentes massas de 
águas subterrâneas, tendo-se considerado que a disponibilidade hídrica subterrânea de 
cada uma das massas de águas subterrâneas é equivalente a 90 % da recarga média anual 
a longo prazo, de acordo com a Portaria n.º 1115/ 2009 de 29 de Setembro.  

No Quadro 1.3.3 seguinte apresentam-se os valores de disponibilidade hídrica calculados 
para cada uma das massas de águas subterrâneas da área de jurisdição do PGBH do 
Vouga, Mondego e Lis, fazendo-se ainda referência à fonte bibliográfica e ao método 
utilizado por cada um dos autores referidos. Com o objetivo de facilitar a verificação dos 
valores determinados, indicam-se também os valores das precipitações médias das áreas 
de recarga e as áreas de recarga utilizados nos cálculos efetuados.  
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Quadro 1.3.3 – Disponibilidades hídricas subterrâneas (DHS) da área de jurisdição do PGBH do Vouga, Mondego e Lis 

Nome da Massa de Águas 
Subterrâneas 

Tipo 
Litológico 

Dimensão Área de 
Recarga 

Precipitação 
Média Área 
de Recarga 

Recarga Subterrânea DHS 
Metodologia  

(km2) (km2) % (mm/ano) (mm/ano) (hm3/ano) (hm3/ano) 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 
do Vouga (A0x1RH4) Fissurado 2 030 2 030 100 1 421 71 144 130 Balanço hídrico (1) 

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia 
do Mondego (A0x2RH4) Fissurado 4 826 4 826 100 1 161 58 280 252 Balanço hídrico (1) 

Luso (A12) Fissurado 15 9 61 1 202 160 1,5 1,4 Balanço hídrico (2) 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia 
do Vouga (O01RH4) Indiferenciado 287 287 100 1 278 191 55 49 Balanço hídrico (1) 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia 
do Mondego (O02RH4) Indiferenciado 331 331 100 1 052 174 58 52 Balanço hídrico (1) 

Orla Ocidental Indiferenciado da Bacia 
do Lis (O03RH4) Indiferenciado 140 140 100 969 171 24 21 Balanço hídrico (1) 

Quaternário de Aveiro (O1) Poroso 931 931 100 1 196 242 225 203 Balanço hídrico (3) 

Cretácico de Aveiro (O2) Poroso 894 55 6 1 176 138 7,7 6,9 
Balanço hídrico; Balanço 

cloretos; Modelação 
numérica fluxo (6) 

Cársico da Bairrada (O3) Cársico 316 100 32 1 112 125 13 11 Balanço hídrico (3) 

Ançã - Cantanhede (O4) Cársico 40 26 66 1 093 420 11 10 Balanço hídrico (4) 

Tentúgal (O5) Poroso 162 124 77 1 076 150 19 17 Balanço hídrico (5) 

Aluviões do Mondego (O6) Poroso 148 127 86 987 378 48 43 Balanço hídrico (4) 

Figueira da Foz - Gesteira (O7) Poroso 64 44 70 952 214 10 8,6 Balanço hídrico (5) 
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Nome da Massa de Águas 
Subterrâneas 

Tipo 
Litológico Dimensão  Área de 

Recarga 

Precipitação 
Média Área 
de Recarga 

Recarga Subterrânea  DHS Metodologia  

Verride (O8) Cársico 15 14 93 965 430 6,1 5,5 
Balanço hídrico & 

Balanço cloretos (7) 

Leirosa - Monte Real (O10) Poroso 218 206 95 1008 250 52 46 
Balanço hídrico; 

Modelação numérica 
fluxo (4,8,9) 

Vieira de Leiria - Marinha Grande (O12)  Poroso 321 316 99 967 300 95 85 Balanço hídrico (5) 

Pousos - Caranguejeira (O14) Poroso/ 
Cársico 102 54 53 1023 110 5,9 5,3 Balanço hídrico (5) 

Louriçal (O29) Poroso 588 480 82 1014 140 67 60 Balanço hídrico (4) 

Viso - Queridas (O30) Poroso 186 138 74 1044 202 28 25 Balanço hídrico (5) 

Condeixa - Alfarelos (O31) Poroso 185 12 7 1027 150 1,8 1,6 Balanço hídrico (5) 

*Fonte: (1) PNA (2001); (2) Vieira da Silva et al. (2000); (3) Peixinho de Cristo (1985); (4) Peixinho de Cristo (1998); (5) Almeida et al. (2000); (6) Condesso de Melo (2002); (7) 
Velho (1989); (8) Magalhães (2006); (9) Lopo Mendonça & Costa Almeida (2008). 
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Unidades e formações geológicas
a  (a) Aluviões
D  (d) Dunas
A2  (A2) Depósitos do Maciço Calcário Estremenho
AOO  (A) Areias de duna e de praia
Q  (Q) Terraços, Areias e Cascalheiras
Q*  (Q) Depósitos glaciários do Gerês e Estrela
PP  (PP) Formação de Aguada e Barracão;Dep. de Carnide, Pombal,
Águas Santas e S.Pedro de Muel
PB  (PB) Cascalheiras de Planalto da Beira Baixa
PE  (PE) Depósitos arenosos da Estremadura
MP  (MP) Areias e argilas de Pombal e Redinha
MF  (MF) Conglomerados de Folques e lutitos de Vidoal
MAM  (MA) Arenitos e argilas de Amor
FI_BS  (FBS) Formação de Bom Sucesso
FI_N  (FN) Arcoses de Coja, Nave de Haver e Longroiva
FI_S  (FS) Areias e argilas de Silveirinha
C3  (C3) Cretácico superior:Arenitos e argilas de Aveiro e Vagos; Grés
de Verba: argilas de Taveiro e do Viso; Grés de Oiã; Areias e Areias e
argilas de Taveiro
C2  (C2) Cretácico médio: Calcários de Barcarena; Calcários com 
Rudistas; Calcários de Costa d'Arnes; Grés de Furadouro; Calcários
de Mamarrosa e Carrajão; Calcários Tentúgal
C1A  (C1A) Cretácico inferior orla ocidental: Grés de Torres Vedras; Grés
de Almargem; Arenitos de Carrascal; Grés de Palhaça e de Requeixo
C1BEL  (C1B) \"Belasiano\"
C1G  (C1G) Grés do Buçaco
J3G  (J3G) Grés superiores: Grés superiores com restos de vegetais e dinossauros
J3  (J3) Jurássico superior: Camadas de Alcobaça; Camadas de Amaral; Margas de Abadia;
Arcoses de Castanheira; Calcoxistos de Ramalhão; Calcários de S.Pedro; Calcários com
A.jaccardi e intercalações de margas e conglomerados; Calcários de Monte
J2O  (J2O) Calcários oolíticos, Calcários e dolomitos do Dogger: Calcários de Sicó (Ançã
e Andorinha); Calcários oolíticos de Santo António e Candeeiros; Dolomitos de Cabo de Ares;
Calcários com Nerinella e Gervilleia
J2A  (J2a) Calcários do Dogger: Calcários de Cabo Mondego; Calcários e calcários dolomíticos;
Calcários de Póvoa da Lomba
J1  (J1) Jurássico inferior: Dolomitos de Coimbra; Margas e calcários de Quiaios e de S.Gião;
Calcários e margas de Peniche; Calcários e margas de Tomar; Dolomitos, calcários dolomíticos
e calcários de Achada
TJ  (TJ) Formações de Dagorda, Pereiros e Grés de Silves
HBU  (HBu) Formação de Buçaco: pelitos, arenitos e conglomerados
HPM  (HPM) Formação de S.Pedro-Mioma: pelitos, arenitos e conglomerados
SBS  (S) Xistos negros, liditos, ampelitos e quartzitos (Silúrico do Bordo Sudoeste)
OSB  (OSb) Formação de Sobrido: xistos negros, arenitos imaturos, pelitos com fragmentos e quartzitos
OCV  (OCv) Grupo do Rio Ceira: pelitos e tilóides;Grupo de Vila Nova: vulcanitos e carbonatos indiferenciado
OPA  (OPa) Formação de Pardelhas: xistos ardosíferos e siltitos
OSG  (OSg) Grupo de Sanguinheira: arenitos e pelitos
OVA  (OVa) Formação de Valongo: xistos ardosíferos siltíticos
OCA  (OCa) Grupo de Cácemes: xistos ardosíferos, siltitos e arenitos
OQABS  (OQa) Formação do Quartzito Armoricano(Bordo Sudoeste): Quartzitos, conglomerados e xistos
OQADB  (OQa) Formação do Quartzito Armoricano (Douro-Beiras): quartzitos, conglomerados e xistos
CDA  (CDa) Unidades autóctones não diferenciadas: turbiditos das formações Ervedosa e Bateiras
CDA1  (CDa1) Unidades alóctones não diferenciadas: Formações de Desejosa,
Pinhão e Rio Pinhão
CBA  (CBA) Formação de Almaceda: turbiditos
CBI  (CBI) Indiferenciados
CBI*  (CBI) Conglomerados (Indiferenciados)
CBP  (CBP) Formação de Perais: turbiditos
CBR  (CBR) Turbiditos finos (Formação de Rosmaninhal)
PEA  (PeA) Xistos cloríticos e moscovíticos (Formação de Arada)
PEA*  (PeA) Anfibolito (Formação de Arada)
PEU  (PeU) Xistos e grauvaques (Formação de Urra)
PES  (PeS) Xistos, grauvaques, chertes negros e  vulcanitos ácidos
PES*  (PeS) Xistos profiroblásticos (estaurolite + granada)
PEM  (Pem) Micaxistos, gnaisses e migmatitos
g_11  (gI1) Granitos gnáissicos
g_13  (gI3) Granito de duas micas indiferenciado
g_1z  (gIz) Granitos gnaissóides
g_21  (gII1) Granodioritos biotíticos precoces
g_22a  (gII2a) Quartzodioritos e granodioritos biotíticos
g_22b  (gII2b) Granitos e granodioritos
g_23a  (gII3a) Quartzodioritos e granodioritos biotíticos
g_23b  (gII3b) Granitos monzoníticos porfiróides
g_23c  (gII3c) Granitos monzoníticos com esparsos megacristais
g_23d  (gII3d) Granitos moscovítico-biotíticos
g_3  (gIII) Granitos biotíticos em geral porfiróides
gzc  (gzc) Ortognaisses às vezes ocelados
pg  (pg) Pórfiros riolíticos, pórfiros graníticos e aplito-pegmatitos
delt  (d) Filão dolerítico do Alentejo e outras rochas básicas
delt_l  (d') Microdioritos, microandesitos, lamprófiros e doleritos
QUARTZ  (q) Quartzo e quartzo carbonatado
(( Cavalgamento

Falha
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Sistemas Aquíferos
A12 - Luso
O1 - Quaternário de Aveiro
O2 - Cretácico de Aveiro
O3 - Cársico da Bairrada
O4 - Ançã - Cantanhede
O5 - Tentúgal
O6 - Aluviões do Mondego
O7 - Figueira da Foz - Gesteira
O8 - Verride
O10 - Leirosa - Monte Real
O12 - Vieira de Leiria - Marinha Grande
O14 - Pousos - Caranguejeira
O29 - Louriçal
O30 - Viso - Queridas
O31 - Condeixa - Alfarelos

Unidades Hidrogeológicas
A - Maciço Antigo
O - Orla Ocidental
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