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RESUMO 

Palavras-chave: plataforma continental; modelo digital de terreno; sonar de varrimento lateral; estratigrafia sísmica; 
cartografia geológica; sistemas deposicionais 

 

O Esporão da Estremadura constitui um importante promontório submarino da Margem 
Oeste-Ibérica de aproximadamente 200 km de comprimento e 90 km de largura. Esta unidade 
fisiográfica apresenta uma forma aproximadamente trapezoidal, alongada na direcção E-W, que 
se estende desde a linha de costa, entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo da Roca, até às Montanhas de 
Tore, separando a Planície Abissal Ibérica, a norte, da Planície Abissal do Tejo, a sul. A 
coalescência deste relevo que prolonga no meio submarino as estruturas de inversão tectónicas 
alpinas observadas em terra com as estruturas de origem magmática da crista Tore-Madeira e do 
magmatismo alcalino de Sintra, Sines e Monchique, sugere que a origem do Esporão da 
Estremadura seja o resultado duma evolução mais complexa que a de simples inversão tectónica 
de idade miocénica. 

De forma a caracterizar a morfologia da plataforma continental do Esporão da Estremadura, 
estrutura superficial e arquitectura deposicional foi utilizado o seguinte conjunto de dados: 1) 
mosaico de sondas batimétricas de sondadores de feixe simples e multifeixe; 2) perfis de reflexão 
sísmica monocanal com fontes acústicas do tipo sparker; e 3) sonografias de sonar de varrimento 
lateral. 

A análise do Modelo Digital de Terreno e produtos dele derivados, a saber, mapas de 
Aspecto, Pendor, Curvatura, Rugosidade e Dimensão Fractal, permitiram seccionar a plataforma 
continental do Esporão da Estremadura em três domínios batimétricos distintos: interno, médio 
e externo. Por seu turno, a análise dos dados de natureza geofísica, cruzada com as amostras de 
rocha datadas por Mougenot (1976) permitiram constatar nos dois primeiros domínios, a 
existência de altos-fundos marinhos paleozóicos e mesozóicos (Costeiras Pêro da Covilhã, Serro 
do Sudoeste ou Colina Nuno Tristão) de origem estrutural que foram soerguidos no decurso da 
inversão tectónica miocénica (Tortoniano). Estes relevos encerram depressões (Mar da Ericeira e 
Bacia da Lourinhã) que foram parcialmente colmatadas na sequência da transgressão iniciada no 
Aquitaniano, e que terá continuado no Burdigaliano. Não obstante a importância da tectónica 
compressiva miocénica, estes relevos encontram-se na dependência de falhas tardi-variscas de 
orientação aproximadamente NE-SW e NW-SE, com rejogos durante o rifting mesozóico e 
orogenia tectónica pirenáica. 

Sobre o terceiro domínio batimétrico, a plataforma externa, identificaram-se ravinamentos e 
superfícies de abrasão tardi-paleogénicas (Monoclinal da Lourinhã) que foram posteriormente 
afectadas por uma tectónica extensional possivelmente aquitaniana. Identificaram-se movimentos 
de subsidência da ordem de 40m em alguns sectores deste domínio. Estas morfologias 
encontram-se cobertas directamente por depósitos do Plio-Quaternário associados a prismas 
progradantes de sistemas de baixo nível do mar (lowstand system tract, LST) e corpos agradantes. 
Foram ainda identificados na sísmica de reflexão corpos cuja geometria sugere tratarem-se de 
contornitos de idade plio-quaternária entre os -250 m e os -320 m de profundidade. 

A transição entre a plataforma e a vertente continental é brusca e irregular em toda a sua 
extensão. As profundidades a que se situa o bordo da plataforma na sua fachada ocidental (-250 a 
-440 m) são pouco habituais para a Margem Oeste-Ibérica, assim como a distância a que este 
encontra da linha de costa actual (ca. 70 km). Os perfis sísmicos mostram que este se encontra 
talhado sobre rochas do Jurássico - Cretácico indiferenciado e a sua irregularidade é uma 
consequência do acentuado ravinamento que teve lugar nos finais do Paleogénico. 
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O acidente tectónico mais conspícuo na morfologia é a falha do Esporão da Estremadura, ao 
longo da qual se instala o Vale Submarino da Ericeira, de aproximadamente 25 km de extensão. 
Esta falha constitui um lineamento que inter-liga a montanha submarina de Tore e o Maciço Sub-
vulcânico de Sintra. Neste trabalho reconheceu-se o seu rejogo tectónico na passagem do 
Messiniano ao Pliocénico, com uma separação aparente extensional de 45 m, com abatimento do 
bloco norte. Alinhado com a falha foram observadas nas sonografias de sonar lateral estruturas 
lineares tabulares que foram interpretadas como filões ígneos. Através do Modelo Digital de 
Terreno e nos perfis sísmicos foram identificados, sobre o Vale Submarino da Ericeira, um 
conjunto de relevos de resistência (inselbergs) muito provavelmente correspondentes a intrusões 
ígneas. 

Neste trabalho apresenta-se um mapa geológico apoiada nos dados interpretados para a área 
de estudo que, em relação a trabalhos anteriores, apresenta maior rigor na delimitação 
cartográfica das manchas de Miocénico e Plio-Quaternário. Apresenta-se ainda um mapa de 
afloramentos rochosos consolidados, verificando-se a importância destes afloramentos de dureza 
como armadilhas de sedimentos móveis. 

Diversas questões ficaram ainda por resolver. No final do trabalho são abordados alguns 
desses problemas e propostas algumas metodologias de trabalho soluções para os resolver. 
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Abstract 

Key-words: continental shelf; digital terrain model; side scan sonar; seismic stratigraphy, geologic cartography, 
depositional systems 

 

The Estremadura Spur is an important submarine promontory off West-Iberian Margin, with 
a roughly trapezoidal shape, elongated in a east-west direction. Extending from the coast line, 
between Cape Carvoeiro and Cabo da Roca, to the Mountains of Tore it separates the Iberian 
Abyssal Plain (at north) from the Tagus Abyssal Plain the (at south). The origin of the Spur of 
Estremadura is the result of a more complex evolution than simple Miocene age tectonic 
inversion since it extends, thru the submarine domain, the Alpine inverted structures observed 
onshore and is affected by the magmatic structure of the Tore-Madeira ridge and the alkaline 
magmatism of Sintra, Sines and Monchique batholiths. 

In order to characterize the morphology, surface structure and depositional architecture of 
the Estremadura Spur continental shelf the following set of data was used: 1) bathymetric 
soundings mosaic acquired with single-beam and multi-beam echo sounders; 2) single channel 
seismic reflection profiles acquired with a sparker type acoustic source; and 3) side-scan sonar 
sonographs. 

The Digital Terrain Model analysis and its derived products (Aspect, Slope, Curvature, 
Roughness and Fractal Dimension) allowed the segmentation of the continental shelf of the 
Estremadura Spur in three distinct bathymetric domains: inner, middle and outer. The 
geophysical data analysis, overlapped with the rock samples studied by Mougenot (1976), have 
noted that on the first two domains prevail Palaeozoic to Mesozoic peaks of structural origin 
(Pêro da Covilhã Hogbacks or Sudoeste Hill) uplifted during the Miocene tectonic inversion 
(Tortonian). These reliefs delineate and enclose sedimentary basins (Ericeira Sea and Lourinhã 
Basin), which were partially filled following the transgression triggered in Aquitaniane age, whish 
presumably had continued in Burdigalian age. The Miocenic tectonic compression was controlled 
by NE-SW to NW-SE Late-Variscan faults, which have reworked during the Mesozoic rifting 
and Pyrenean orogeny. 

Over the third bathymetric domain, the outer continental shelf, ravinements and abrasion 
platforms of late-Palaeogene age where identified (Lourinhã Monocline), which was later affected 
by a suggested Aquitaniane extensional tectonics. It was also identified subsidence movements 
reaching near 40 m in this bathymetric domain. These morphologies are directly covered by Plio-
Quaternary deposits, product of lowstand sea-level, and bodies with an aggrading configuration. 
It was also identified in seismic reflection bodies whose geometry suggests being contourites of 
Plio-Quaternary age placed between -250 m and the -320 m deep. 

The transition between the continental shelf and the upper continental slope is sharp and 
uneven across its length. The depths to which the shelf wedge is positioned in its westernmost 
facade (-250 to -440 m) is unusual for the West-Iberian Margin, as well as the distance to the 
actual shoreline (ca. 70 km). The seismic profiles show that the shelf wedge is carved on 
undifferentiated Jurassic - Cretaceous rocks and its irregularity is a result of sharp ravines which 
took place by the end of Palaeogene. 

The most conspicuous tectonic accident in the area is the WNW-ESE oriented Estremadura 
Spur Fault. Associated with this fault a gorge with approximately 25 km in length is carved - the 
Ericeira Submarine Valley. This fault constitutes a lineament that inter-link the Tore Seamount 
with Sintra Sub-volcanic massif. In this work it was acknowledged its tectonic reactivation in the 
Messiniano to Pliocene transition, with an apparent extensional separation of 45 m and north 
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block abatement. Linear tabular structures, interpreted as igneous dykes, were observed in side-
scan sonar sonographs. 

As a conclusion of this work a geologic map was produced, supported by the interpreted 
dataset that, in relation to previous studies. It introduces the Miocene and Plio-Quaternary 
patches, Also the consolidated rocky outcrops map was produced followed be the statement of 
their role as sediment traps. 

Several aspects remain unsolved and future working ideas were presented at the end of this 
document. 
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I. INTRODUÇÃO 

1. Localização da área de estudo 

Integrada num contexto mais amplo como é o da margem nordeste atlântica, a génese e 
evolução da Margem Oeste-Ibérica (MOI) está intimamente ligada ao processo de riftogénese 
que conduziu à abertura do Atlântico Norte, mas não menos importante para a sua modelação 
revelou ser o magmatismo Cretácico, em particular no sector que nos propomos estudar, e a 
orogenia alpina, primeiro por acção da fase orogénica mesoalpina (pirenaica), e mais tarde através 
da fase orogénica tardialpina (bética), tendo resultado na inversão tectónica miocénica. 

A plataforma continental ocidental portuguesa estende-se desde o paralelo da foz do Rio 
Minho até ao Cabo de São Vicente (Fig. I.1). Trata-se de uma faixa com cerca de 550 km de 
extensão e largura média de 35 km, embora por vezes atinja valores inferiores a 3 km, em frente 
ao Cabo Espichel, e superiores a 70 km, ao paralelo da Lourinhã. A profundidade a que se situa o 
bordo da plataforma é igualmente muito irregular, variando entre os -110 m, em frente ao Cabo 
Raso, e os -440 m, ao paralelo da Ericeira. Ao longo de toda a extensão da plataforma continental 
ocidental é possível individualizar quatro unidades fisiográficas distintas: (1) sector a norte do 
canhão submarino da Nazaré; (2) sector entre o Canhão Submarino da Nazaré e o Cabo da Roca; 
(3) sector entre o Cabo da Roca e o Canhão Submarino de Setúbal; e (4) sector entre os canhões 
submarinos de Setúbal e São Vicente. 

 
Fig. I. 1 – Fisiografia (3D) da margem ocidental portuguesa na qual se podem observar os seguintes sectores: (1) 
sector a norte do Canhão Submarino da Nazaré; (2) sector entre o Canhão Submarino da Nazaré e o Cabo da Roca; 
(3) sector entre o Cabo da Roca e o Canhão Submarino de Setúbal; e (4) sector entre os canhões submarinos de 
Setúbal e São Vicente. Legenda: PAB – Planície Abissal da Biscaia; BGa – Banco da Galiza; MVG – Montes Vasco 
da Gama; MV – Monte de Vigo; CP – Canhão Submarino do Porto; MP – Monte do Porto; CA – Canhão 
Submarino de Aveiro; CN – Canhão Submarino da Nazaré; PAI – Planície Abissal Ibérica; MT – Montanha de Tore; 
EE – Esporão da Estremadura; CC – Canhão Submarino de Cascais; CLx – Canhão Submarino de Lisboa; CS – 
Canhão Submarino de Setúbal; PAT – Planície Abissal do Tejo; BGo – Banco do Goringe; PAF – Planície Abissal da 
Ferradura; CSV – Canhão Submarino de São Vicente; CLg – Canhão Submarino de Lagos. O polígono a vermelho 
identifica a área de estudo abordada neste trabalho. 
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No segundo sector, objecto de estudo deste trabalho, a plataforma continental entalhou-se 
num bloco compacto de forma trapezoidal, cujos limites mais marcantes são: (1) a norte, o 
Canhão Submarino da Nazaré; (2) a ocidente, um talude estreito em continuidade com um relevo 
irregular de orientação E-W que separa a Planície Abissal Ibérica, a norte, da Planície Abissal do 
Tejo, a sul; (3) a leste, uma plataforma litoral aplanada recortada por uma linha de costa de arribas 
escarpadas; e (4) a sul, uma vertente marcada por um conjunto de acidentes morfológicos dos 
quais o principal é o Canhão Submarino de Cascais. 

 

2. Trabalhos anteriores 

2.1. Perspectiva histórica 

Um pouco à semelhança do que aconteceu com outros países detentores de faixas litorais 
importantes, o estudo das suas margens continentais conheceu um forte impulso no período que 
se seguiu ao final da 2.ª Grande Guerra Mundial. Até final da década de 60, muitos foram os 
trabalhos publicados sobre a margem portuguesa, o que permitiu caracterizar os seus aspectos 
gerais, embora raros tenham sido aqueles que foram apresentados por investigadores portugueses 
(Monteiro, 1971). Porém, datam do início do séc. XX os trabalhos pioneiros de caracterização do 
tipo de fundo, com a publicação, pelo Ministério da Marinha das cartas litológicas submarinas, 
entre 1913 e 1940. Na sequência da amostragem que tornou possível a publicação desta 
cartografia, sucederam-se os trabalhos de Andrade (1933, 1934, 1937). 

Um conhecimento mais detalhado foi proporcionado, em grande parte, pelos estudos levados 
a cabo pelo Groupe d’Étude de la Marge Continentale (GEMC), da Universidade de Rennes, 
iniciados na década de 70 e posteriormente continuados pela Universidade de Paris VI, a que se 
associaram instituições científicas nacionais, nomeadamente o Instituto Hidrográfico (IH) e os 
Serviços Geológicos de Portugal (SGP). Das inúmeras campanhas oceanográficas realizadas 
resultaram vários trabalhos descritivos e interpretativos (Musellec, 1974; Mougenot, 1976; Baldy, 
1977), os quais culminaram com a apresentação da Carta Geológica da Plataforma Continental, à 
escala 1:1 000 000 (Fig. II.11), coordenada por Boillot et al. (1978). 

Simultaneamente aos estudos dedicados à estrutura e evolução da margem teve início no 
Instituto Hidrográfico o programa SEPLAT (SEdimentos da PLATaforma), que visava actualizar as 
folhas da Carta Litológica Submarina através de uma amostragem sistemática da cobertura 
sedimentar da plataforma e vertente continental superior portuguesa, e consequente 
caracterização dos padrões de distribuição dos sedimentos superficiais e inferência da dinâmica 
associada. Actualmente encontram-se publicadas as cartas sedimentológicas correspondentes à 
plataforma entre o Cabo Raso e o Cabo de Sines (folha 5), entre o Cabo de Sines e o Cabo de S. 
Vicente (folha 6), entre o Cabo de S. Vicente e o Cabo de Sta. Maria (folha 7) e entre o Cabo de 
Sta. Maria e a Foz do Rio Guadiana (folha 8). Estas duas últimas folhas vêm acompanhadas de 
uma notícia explicativa (Moita, 1986). 

No final da década de 80 merecem especial destaque seis trabalhos que, abordando várias 
problemáticas, muito contribuíram para a melhoria do conhecimento sobre a nossa margem: (1) 
estudo geomorfológico da plataforma continental (Vanney & Mougenot, 1981); (2) estudo dos 
sedimentos superficiais da plataforma e sua evolução pós-transgressão flandriana (Dias, 1987); (3) 
estudo sobre a geologia da margem portuguesa (Mougenot, 1989); (4) estudo geomorfológico da 
vertente continental (Regnauld, 1987); (5) estudo sobre a geodinâmica do Atlântico Nordeste 
(Sibuet, 1987); e (6) reconhecimento da extensão off-shore da maioria dos terrenos tectono-
estratigráficos reconhecidos no continente (Capdevila & Mougenot, 1988). 

Um marco no avanço do conhecimento da margem continental portuguesa surgiu com a 
criação do Grupo DISEPLA (DInâmica SEdimentar da Plataforma). Este projecto, a par de outros 
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sedeados no Museu Nacional de História Natural, fomentaram uma intensa actividade científica 
durante os finais da década de 80 e durante toda a década de 90, tendo sido realizada investigação 
em áreas que até então haviam sido pouco exploradas. Destacam-se, entre outros, os estudos 
realizados no campo da cobertura sedimentar superficial da plataforma continental e seu 
potencial económico (Magalhães, 1993; 2003), estudo dos níveis de nefelóides e plumas túrbidas 
(Oliveira, 1994; 2001), modelação da dinâmica sedimentar na plataforma continental portuguesa 
(Taborda, 1993; 1999), e tectono-estratigrafia da plataforma continental setentrional (Rodrigues, 
2004). 

Não obstante o trabalho levado a cabo pelo grupo DISEPLA, merecem destaque outros 
trabalhos (teses de doutoramento) pela relevância que têm na compreensão dos processos 
evolutivos da margem ocidental e meridional, designadamente: a estrutura da crosta oceânica da 
Planície Abissal do Tejo e caracterização da faixa de transição entre a crosta oceânica e a crosta 
continental daquele sector da margem (Pinheiro, 1994); a evolução tectónica da Bacia Algarvia e 
cartografia estrutural de pormenor focando muito particularmente a tectónica salífera (Terrinha, 
1998); análise tectono-sedimentar do Cenozóico da Margem Meridional ou Algarvia baseada na 
interpretação de perfis de reflexão sísmica (Lopes, 2002); a modelação geofísica da margem 
ocidental de Portugal continental (Afilhado, 2006); entre outros. 

Nos últimos anos tem-se assistido a um aumento de consciencialização nacional sobre a 
importância do estudo das geociências marinhas, o que se tem traduzido num número crescente 
de projectos de investigação científica. De entre muitos outros, merecem destaque os seguintes 
projectos nacionais: INGMAR (Reforço da capacidade de investigação no domínio da Geologia 
Marinha), CRIDA (Consequences of River Discharge Modifications on Coastal Zone and Continental Shelf),  
GEOSTES (Geological structure and tectonic evolution of the Estremadura Spur), MATESPRO (Major 
Tectonic and Sedimentary Processes on the Portuguese Margins), e DEEPCO (Deep Sedimentary Conduits of 
the West-Iberian Margin), este último ainda a decorrer. 

A par de projectos nacionais, outros de cariz internacional decorreram ou estão decorrer na 
MOI, salientando-se os projectos ODP (Ocean Drilling Program), EASSS III (European Acess to 
Seafloor Survey Systems), SWIM (Earthquake and Tsunami Hazards of Active Faults at the SouthWest 
Iberian Margin: Deep-Structure, High resolution, Imaging and Paleoseismic Signature), MVSEIS (Tectonic 
Control, Deep Crustal Structure and Fluid Escape Pathways in the Gulf of Cadiz Mud Volcano Field), 
EUROSTRATAFORM (European Margin Strata Formation) e HERMES (Hotspots Ecosystems 
Rechearch on the Margins of European Seas). 

Dos projectos de investigação acima referidos, resultaram inúmeras teses e publicações que 
vieram aprofundar o conhecimento sobre determinados aspectos da nossa margem. De entre 
muitos outros, destacam-se Roque (1998), Zitellini et al. (2001; 2004), Gràcia et al. (2002), 
Terrinha et al. (2003), Alves et al. (2003), Santos (2005), Pombo (2004), Gafeira (2005), Guerreiro 
(2005), Quaresma (2006), Lopes et al. (2006), Afilhado et al. (2008) e Duarte et al. (2007). 

Actualmente está em vigor a fase de modelação matemática e analógica dos processos 
tectónicos e sedimentares que modelam a margem tais como através dos projectos SWITNAME 
e ALMOND, bem como o próprio levantamento para a Estrutura de Missão para a Extensão da 
Plataforma Continental (EMEPC). 

 

2.2. Assimetria no conhecimento 

Não obstante o facto de muito já se ter avançado no conhecimento geológico do território 
imerso, e do futuro se adivinhar promissor quanto a esse desígnio, em particular pela reconversão 
e apetrechamento dos navios hidro-oceanográficos “D. Carlos I” e “Almirante Gago Coutinho” 
com sistemas dedicados ao estudo do fundo do mar, a verdade é que se verifica ainda uma grande 
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assimetria relativamente ao conhecimento geológico que se possui dos diferentes sectores da 
margem ocidental. Um caso paradigmático ocorre precisamente no sector em estudo, tanto ao 
nível da plataforma como da vertente continental. 

Os primeiros trabalhos que incidem especificamente sobre a estrutura e evolução geológica 
da área de estudo em que este trabalho se insere são da autoria de Musselec (1974) e Mougenot 
(1976). Foram realizadas campanhas de magnetometria, reflexão sísmica mono e multicanal, com 
fontes acústicas do tipo sparker e air-gun, respectivamente, e ainda amostragem de rocha com 
recurso a colhedores do tipo CNEXO-Ville. De facto, após estes dois estudos, nenhum outro de 
fundo foi dedicado à estrutura e evolução geológica do Esporão da Estremadura. 

No que respeita à análise batimétrica e caracterização geomorfológica, para além dum 
capítulo dedicado nos trabalhos de Musellec (1974) e Mougenot (1976), pode considerar-se que a 
síntese de Vanney & Mougenot (1981) para as folhas da Nazaré e Peniche constituem trabalho 
inédito. Mais tarde, com o trabalho de Mougenot (1989), a batimetria da área foi revista. 

Relativamente à cartografia geológica e evolução geológica, Musellec (1974) e Mougenot 
(1976) constituem os dois grandes trabalhos de fundo, mantendo-se ainda hoje como as 
referências sobre o sector da plataforma continental em causa. Todavia, alguns autores 
revisitaram posteriormente a geologia da área, ora seguindo uma abordagem generalista e 
consequentemente superficial (Alves et al., 2003; 2007), ora minuciosa e necessariamente 
circunscrita (Canérot et al., 1995). 

Em termos da cobertura sedimentar superficial e da dinâmica que lhe está associada, com 
excepção feita à Carta Litológica Submarina da Costa de Portugal (folha 4), editada pelo 
Ministério da Marinha (1920), os únicos trabalhos conhecidos são da autoria de Dias et al. (1980a, 
1980b). Todavia, notar que estes estudos comportam apenas três fiadas de amostras aos paralelos 
de Peniche, Ponta da Lamparoeira e Ericeira, a que se junta uma mancha de prospecção ao largo 
da Lourinhã. 

Temas como a evolução da linha de costa desde o início da última transgressão são 
abordados de um modo genérico em Dias et al. (2000), mas muito pouco se sabe sobre esta 
temática ou sobre a evolução da linha de costa desde o Último Máximo Glaciar (UMG). 

Por último, referência para alguns trabalhos no âmbito da hidrografia e dinâmica sedimentar, 
mas sem que algum se dedique profundamente à área, cobrindo apenas franjas a norte por força 
dos estudos no canhão submarino da Nazaré (Vitorino et al., 2007) ou a sul por ocasião do pró-
delta do rio Tejo e condutas submarinas associadas (Jouanneau et al., 1998). Existem ainda alguns 
estudos que caracterizam, de um modo geral, a margem ocidental ibérica, mas precisamente por 
se tratarem de estudos realizados a uma escala regional não acrescentam muito à problemática 
específica que o Esporão da Estremadura oferece à dinâmica da circulação das massas de água 
(van Aken, 2000a; van Aken, 2000b; Coelho et al., 2002; Bower et al., 2002). 

 

3. Objectivos 

Uma breve análise aos elementos disponíveis nos trabalhos até agora publicados, para o 
sector em estudo, e por comparação com os sectores adjacentes (sector 1: a norte do Canhão 
Submarino da Nazaré; e sector 3: entre o Cabo da Roca e Canhão Submarino de Setúbal), deixa 
antever que a área sofreu uma evolução diferenciada, tanto ao nível dos processos endógenos, 
como exógenos. 

As diferenças mais evidentes estabelecem-se ao nível das características morfo-estruturais, 
com a ocorrência de relevos diferenciados resultantes de eventos tectono-magmáticos (Vanney & 
Mougenot, 1981). Este facto permite a formação de bacias sedimentares recentes localizadas, ao 
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invés dos sectores adjacentes, em que a cobertura sedimentar é homogénea em toda a largura da 
plataforma continental, onde estão instaladas possantes séries progradantes atribuídas ao Plio-
quaternário. 

De acordo com Vanney & Mougenot (1981), o Esporão da Estremadura constitui o sector 
chave para a compreensão da evolução da MOI. Segundo estes autores, trata-se de uma área onde 
estão impressas as características mais marcantes da geologia do continente imerso, tornando-se, 
aliás, o local privilegiado para a identificação de diversos processos geológicos, nomeadamente 
aqueles que estão ligados à abertura do Atlântico Norte, tectónica pirenaica e tectónica de 
inversão miocénica, tectono-eustatismo Plio-Quaternário e dinâmica sedimentar do Plistocénico 
tardio e Holocénico. 

Deste modo, tendo como ponto de partida tal perspectiva, o objectivo do presente estudo 
visa dar uma contribuição actualizada sobre a problemática da estrutura geológica e evolução 
morfo-tectónica da plataforma continental do Esporão da Estremadura, entre o Cabo Raso e o 
Cabo Carvoeiro. Pretende-se assim cartografar os terrenos que afloram na área e caracterizar a 
sua estruturação, constranger a influência da actividade tectónica na fisiografia submarina, e, 
eventualmente, reconhecer etapas ou estádios evolutivos da dinâmica sedimentar plistocénica. 

Para além da compilação de informação já previamente publicada (amostras de rocha, 
amostras de sedimentos ou mapas de anomalias magnéticas, entre outros), o estudo baseia-se na 
compilação de dados batimétricos e criação de modelos digitais de terreno a partir destes e no 
processamento e interpretação de dados inéditos, nomeadamente de sonografias de sonar de 
varrimento lateral e perfis de reflexão sísmica monocanal. 

 

4. Estrutura da dissertação 

Tendo em vista alcançar os objectivos propostos, a presente dissertação apresenta a seguinte 
estrutura: 

• Capítulo I – Começa-se por fazer uma abordagem da problemática a que o estudo 
pretende dar resposta. Segue-se uma identificação dos estudos previamente 
realizados sobre a área de estudo, e suas lacunas, e por fim detalham-se os objectivos 
a que o mesmo se propõe atingir. 

• Capítulo II – Faz-se o enquadramento geral da área de estudo através da 
informação existente, quer a publicada, quer a pré-processada em instituições a que 
o autor teve acesso. 

• Capítulo III – Descrevem-se as várias metodologias que concorreram para a 
produção dos dados técnico-científicos utilizados no presente estudo, bem como as 
técnicas de processamento que sobre eles foram aplicadas. 

• Capítulo IV – Define-se a base cartográfica da área de estudo e subsequente 
caracterização morfométrica e morfológica de acordo com o conjunto de dados 
batimétricos compilados. 

• Capítulo V – Procede-se à caracterização acústica do fundo com base nas 
sonografias de sonar de varrimento lateral, através da descrição dos diferentes 
padrões de fundo rochoso e sedimentar encontrados, estes últimos complementados 
com o conhecimento preliminar que se possui da camada sedimentar superficial. 

• Capítulo VI – Procede-se à caracterização sismostratigráfica com base nos perfis de 
reflexão sísmica monocanal (sparker), através da descrição das sequências 
sismostratigráficas e respectivas unidades sísmicas que as constituem; descrição e 
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análise da estrutura dos terrenos, bem como cartografia dos principais acidentes 
tectónicos; e elaboração de mapas de isópacas das unidades sísmicas superficiais. 

• Capítulo VII – Discussão dos resultados apresentados de acordo com os objectivos 
inicialmente traçados. 

• Capítulo VIII – Conclusões e considerações finais, e ainda algumas recomendações 
sobre eventual trabalho a empreender futuramente. 

• Bibliografia – Listagem das referências bibliográficas que refere todas as obras 
consultadas ao longo do trabalho. 

• Anexos – Tabela com a descrição das amostras de rocha de Mougenot (1976) e 
respectiva idade. 
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II. ENQUADRAMENTO GERAL 

1. Fisiografia da plataforma continental 

Entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo da Roca define-se um promontório submarino – o 
Esporão da Estremadura – em forma de trapézio dominado por pequenos relevos acidentados de 
forte componente estrutural que encerram bacias sedimentares neogénicas (Vanney & Mougenot, 
1981). De acordo com estes autores, a plataforma continental deste sector da margem ocidental 
portuguesa (Fig. II.1) é distinguida em dois domínios: (1) interno; e (2) externo. O limite do 
domínio interno estende-se até à batimétrica dos -120 m e encontra-se materializado pelos 
relevos submarinos das Costeiras Pêro da Covilhã (a norte) e Montanha de Camões (a sul) que 
encerram a depressão do Mar da Ericeira. O domínio externo caracteriza-se por uma extensão 
anormal da plataforma continental até fundos superiores a -300 m, de declive suave (< 2º), 
pontualmente perturbada por relevos isolados (Pico Gonçalves Zarco ou o Planalto Diogo 
Gomes), alternando estes com acumulações sedimentares encastradas entre superfícies de erosão 
desniveladas por falhas. 

A norte, a plataforma continental encontra-se limitada pelos cursos superior e intermédio do 
canhão submarino da Nazaré (Vanney & Mougenot, 1981; 1990; Duarte & Taborda, 2003; Arzola 
et al., 2007). Esta importante conduta submarina apresenta, no seu curso superior um talvegue 
muito encaixado e meandriforme, de baixo declive longitudinal e perfil em “V”, com as vertentes 
talhadas em litologias contrastantes (predominância de rochas cenozóicas a norte e paleozóicas e 
mesozóicas a sul) cujo encaixe é essencialmente erosivo e uma cabeceira muito próxima da linha 
de costa actual. O sector intermédio apresenta uma diminuição da incisão vertical, sinuosidade e 
pendor do talvegue com o aumento da distância à cabeceira, e um comportamento diferenciado 
das vertentes. A parte superior é abrupta e profundamente ravinada passando depois a exibir uma 
forte atenuação no declive, como acontece especialmente na margem sul, ao nível do Terraço 
Fleury (Fig. II.1). 

Para ocidente, o Esporão da Estremadura desenvolve uma vertente continental de pendor 
suave e constante, com a base do talude a definir-se por volta dos -3000 m de profundidade. 
Segundo Mougenot (1989), reconhecem-se plataformas de acumulação distal formadas nos topos 
dos blocos basculados, o que confere à área um aspecto de anfiteatro. A parte média da vertente 
(39 ºN de latitude) prolonga-se para ocidente em declive fraco, formando um avançado que quase 
se funde com a Montanha de Tore. 

A sul, a plataforma continental encontra-se limitada por uma vertente francamente dissecada 
por ravinas rectilíneas, sub-paralelas, de orientação ENE-WSW a NE-SW, por onde são 
canalizados importantes fluxos de massa (turbidítos areno-siltíticos) que constituem leques 
deposicionais no sopé do talude continental (Alves et al., 2003). Em algumas ocasiões, a erosão 
vertical é tão marcada que o recuo das ravinas chega a entalhar o bordo da plataforma, que nesta 
vertente evolui desde -250 m no extremo noroeste até -110 m na extremidade oposta, em frente 
ao Cabo Raso. 

 

2. Enquadramento geológico 

2.1. Estratigrafia regional 
A geologia da plataforma continental encontra-se descrita em vários trabalhos, de maior ou 

menor pormenor, na sequência das campanhas levadas a cabo pelo GEMC. Com importância 
para a área de estudo destacam-se os trabalhos apresentados por Capdevila et al. (1973), Boillot & 
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Musellec (1972), Boillot et al. (1974), Musellec (1974) e Mougenot (1976). No mapa da Fig. II.2 
estão compiladas as amostras que foram obtidas na área de estudo. No Anexo A encontra-se a 
descrição dessas amostras e provável idade atribuída por Mougenot (1976). 

 

Fig. II. 1 - Carta batimétrica da plataforma continental do Esporão da Estremadura. A equidistância das batimétricas 
é de 10 m até aos 200 m de profundidade, de 20 m até aos 400 m, de 100 m até aos 1600 m e de 200 m em diante. 
Legenda: Fa – Farilhões; Be – Berlengas; TF – Terraço Fleury; PDG – Planalto Diogo Gomes; PGZ – Pico 
Gonçalves Zarco; CNT – Colina Nuno Tristão; ME – Mar da Ericeira; MC – Montanhas de Camões. Adaptado de 
Mougenot (1989). 

 

2.1.1. Paleozóico 

As unidades paleozóicas conhecidas na área de estudo ou envolventes a esta (Berlengas e 
Farilhões) são constituídas por rochas ígneas (leucogranitos) e meta-sedimentares (gneisses e 
mica-xistos). As descrições dos autores anteriormente citados corroboram as descrições 
publicadas em Camarate França et al. (1960). 

De acordo com Mougenot (1976), estas rochas mostram grande afinidade com as rochas da 
Zona de Ossa-Morena (ZOM). Um estudo realizado com amostras recolhidas ao largo da MOI, 
no âmbito do Ocean Drilling Program (ODP), levou ao reconhecimento da extensão offshore da 
maioria dos terrenos tectono-estratigráficos reconhecidos no continente (Capdevila & Mougenot, 
1988). Os autores concluíram que as rochas da Zona Centro-Ibérica (ZCI) formam o soco da 
plataforma continental a norte (Galiza e norte de Portugal), enquanto que as rochas da ZOM 
formam o soco da área compreendida entre a vertente continental da Galiza e a plataforma 
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continental ao largo da Nazaré. Todavia, Ribeiro & Silva (1997) sugerem que o Terreno Suspeito 
da Berlenga se trata de um encrave de Terreno Ibérico que foi transportado de SSW para NNE 
ao longo de um importante corredor de cisalhamento frágil-dúctil, esquerdo, subsequentemente 
cavalgado para leste durante o Pérmico. Na sequência de sucessivas reactivações durante o 
Paleogénico, e principalmente no Neogénico, os afloramentos da série metamórfica paleozóica 
(Farilhões e Forcadas) cavalgaram a série mesozóica (Fig. II.3). Musellec (1974) refere que o soco 
paleozóico contacta com uma série sedimentar mesozóica com 1300 m de espessura. 

 

Fig. II. 2 – Distribuição das amostras de rocha obtidas pelo GEMC e apresentadas por Mougenot (1976). 

 

2.1.2. Mesozóico 

As unidades do topo do Liásico que ocorrem na península de Peniche e área circundante 
constituem, provavelmente as amostras mais antigas da série mesozóica na área de estudo. De 
acordo com Wilson et al. (1989), as séries margo-calcárias do Sinemuriano – Toarciano 
desenvolveram-se sobre uma rampa carbonatada de pendor suave para leste. Dados os aportes 
mais detríticos das séries junto a Peniche, por vezes contendo leitos lignitosos, e pela própria 
geometria do depósito, Wright & Wilson (1984) in Wilson (1989) sugeriram, durante o Jurássico 
inferior (Toarciano – Aaleniano), a existência de uma região emersa a ocidente de Peniche, 
designadamente o horst marginal (Fig. II.4-A). 
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Segundo Mougenot (1974), a região entre o Cabo Raso e a Ponta da Lamparoeira esteve 
emersa durante grande parte do Dogger, tendo-se possivelmente formado uma pequena 
península até fundos actuais próximos de -100 m (Fig. II.4-A). Porém, Wilson (1988) sugere que 
a ausência de registo do Jurássico médio não se dever a lacuna estratigráfica, mas antes a 
“obscurecimento” devido à intrusão do Maciço de Sintra. Todavia, ao largo, actualmente a 
profundidades entre os -100 / -150 m, Boillot et al. (1974) recuperaram amostras de calcário 
compacto, micrítico, com radiolários, Globochatae alpina e langenídeos, que parecem sugerir um 
mar aberto e de profundidade considerável, possivelmente de idade Bajociana. 

 

Fig. II. 3 – Perfil sísmico sobre os Farilhões e respectiva interpretação. A localização encontra-se na Fig. II.13. 
Legenda: (A) escarpa de falha do cavalgamento do soco Paleozóico sobre o Cretácico; (B) costeiras formadas em 
camadas duras do Cretácico; (C) superfície de aplanação sobre o Cretácico. Adaptado de Vanney & Mougenot (1981). 

 

Após a regressão do Caloviano-Oxfordiano, que marcou uma importante descontinuidade 
estratigráfica (as formações do Oxfordiano médio, como a Formação de Cabaços, assentam 
sobre superfícies carsificadas de calcários do Dogger), processa-se um importante episódio de 
uplift crustal, o que conduziu a uma forte subsidência da Bacia Lusitaniana. É durante esta fase 
que se dá a diferenciação da bacia, controlada por falhas de crescimento com orientação geral 
NNE-SSW e por activação de estruturas halocinéticas (Wilson, 1988), persistindo a exposição 
(parcial?) do horst marginal (Fig. II.4-B). Assim, aos calcários do Bajociano-Caloviano, sucede-se 
uma possante série detrítica composta por grés, argilas e conglomerados. Das amostras recolhidas 
nos cruzeiros Lusitanie 74-2 e Lusitanie 75, Boillot et al. (1974) referem que as amostras gresosas e 
conglomeráticas, datadas do Kimmeridgiano ao Portlandiano, constituem a maioria dos 
afloramentos mesozóicos da plataforma continental da área de estudo. Estes afloramentos 
encontram-se espalhados pelos paralelos de Peniche (-100 m), Lourinhã (-300 m), Ponta da 
Lamparoeira (-200 m) e Sintra (-200 m). Na sondagem efectuada na plataforma continental, em 
1974, ao largo de Torres Vedras (GB-120), a quase totalidade do testemunho recuperado (2508 m) 
pertence a estas formações jurássicas (Fig. II.11). 

Sucede-se a terceira e quarta sequência sedimentar (Valangiano ao Turoniano). Estas etapas 
compreendem os últimos episódios extensionais manifestados na Bacia Lusitaniana. De acordo 
com Rey (1972), as formações cretácicas de maior desenvolvimento no continente emerso 
adstrito à área de estudo encontram-se na região a norte de Torres Vedras, Ericeira e Sintra – 
Cascais, embora se verifiquem retalhos cretácicos noutros pontos, especialmente a cotas elevadas. 
A série do Cretácico inferior assenta discordantemente sobre os “Grés Superiores” do Jurássico 
superior, constituindo uma série terrígena, essencialmente fluvial na região de Torres Vedras, e de 
natureza carbonatada, predominantemente marinha, na região da Ericeira e Sintra – Cascais. 
Ainda segundo o autor, a passagem contínua do Jurássico ao Cretácico só se observa na região de 
Sintra – Cascais, estando a transição marcada pela deposição de sedimentos carbonatados 
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marinhos de influências neríticas. Mougenot (1976) recuperou algumas amostras ao largo do 
Cabo da Roca, a profundidades inferiores a -100 m, que testemunham esta transição. 
Progressivamente em direcção a norte, o Cretácico inferior apresenta-se sob a forma de possantes 
séries detríticas de carácter continental (sedimentação fluvial). 

 

Fig. II. 4 – Esquema paleogeográfico da área de estudo e continente emerso adstrito para o: (A) Lias e Dogger; (B) 
Malm; (C) Cretácico inferior; e (D) Transição Cretácico inferior – superior (Albiano – Cenomaniano). Adaptado de 
Mougenot (1976). 

 

A partir do Aptiano superior, na sequência dos primeiros esforços de abertura do Golfo da 
Biscaia há lugar a importante diastrofismo na Bacia Lusitaniana. Ocorre soerguimento dos 
relevos marginais e consequente subsidência da parte central da bacia (Rey, 1972; Rey et al., 1977). 
Ao nível dos grés conglomeráticos que recobrem a série carbonatada da região de Sintra, os 
autores referem aportes fluviais vindos de noroeste que parecem indiciar a existência de alguns 
altos-fundos marinhos que no Aptiano-Albiano estiveram emersos (Fig. II.4-C). Em algumas das 
amostras descritas em Mougenot (1976) foram reconhecidas dolomias hauterivianas, em concreto 
ao paralelo do Cabo da Roca, aos -200 m de profundidade. As restantes amostras referem-se a 
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níveis gresosos do Barremiano e Aptiano, obtidos entre a Ponta da Lamparoeira e Peniche. Estes 
níveis constituem grande parte dos relevos acidentados das Costeiras Pêro da Covilhã (Fig. II.11). 

A transgressão cenomaniana imprimiu na Bacia Lusitaniana um carácter marinho 
progressivamente melhor representado do Cenomaniano inferior para o superior (Berthou, 1984). 
Com o persistente avanço do mar (proveniente de sudoste) o Cenomaniano viria a constituir uma 
uma mega-sequência transgressiva. Berthou & Lauverjat (1979) sugerem a presença de uma 
porção continental emersa que limitava a oeste a bacia subsidente, provavelmente a mesma que 
esteve emersa no decurso do Cretácico inferior (Fig. II.4-D). 

No Cenomaniano superior registam-se os primeiros indícios de manifestação magmática. 
Estes correspondem ao ciclo alcalino (Ribeiro et al., 1979; Martins, 1991), com a formação do 
complexo de diques radiais de Mafra (ca. 100 M.a). Porém, na área de estudo, Mougenot (1976) 
colheu apenas uma amostra atribuível a este ciclo magmático. Trata-se de um dolerito olivínico 
com vacúolos de calcite que aflora no Mar da Ericeira (Fig. II.2; Anexo A). 

Finda a grande transgressão cenomaniana, seguiu-se o período Turoniano – Senoniano, 
coincidente com uma importante fase epirogénica relacionada com a rotação sinistrógira da 
Península Ibérica por consequência da abertura do Golfo da Biscaia (Sibuet et al., 2004). A 
abortagem do rift da Biscaia implicou alterações no campo de tensões regional. Este evento 
provocou, na região envolvente à área de estudo, o abatimento do bloco ocidental da falha 
Nazaré – Lousã (Boillot & Musellec, 1972; Cunha et al., 1992) e a emersão da Estremadura e de 
uma significativa porção da sua plataforma continental (Fig. II.5), o que levou ao estabelecimento 
de um ciclo regressivo regional na passagem do Cretácico ao Terciário (Maastrichtiano). Porém, 
Mougenot (1976) amostrou calcários neríticos atribuídos a este período para ocidente do horst 
marginal da Lourinhã, o que é entendido pelo autor como um forte indicador da persistência de 
um mar aberto ao largo dos relevos resistentes do Cretácico inferior e Cenomaniano. Estes 
relevos mimetizavam a linha de costa de então, sensivelmente à profundidade actual de -100 m. A 
amostra é descrita como um calcário bioclástico com orbitolinas erodido por Microcodium. Com 
excepção desta amostra, só a norte do Canhão Submarino da Nazaré são conhecidos 
afloramentos do topo do Cretácico superior (Musellec, 1974). 

 

Fig. II. 5 – Esquema paleogeográfico da área de estudo e continente emerso adstrito para o Cretácico terminal e 
Paleogénico. Adaptado de Mougenot (1976). 
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É no final deste período que se dá o principal evento de manifestação magmática de carácter 
alcalino (Fig. II.5) na região. Forma-se o Maciço Ígneo de Sintra, com uma idade estimada em 
79 M.a (Miranda et al., 2006) e o Complexo Vulcânico de Lisboa (CVL), que aponta para uma 
idade de 72.5 ± 3 M.a (Ferreira & Macedo, 1979). Por ocasião deste último, a região de Lisboa – 
Sintra – Cascais foi palco de intensa actividade vulcânica, com formação de espessas séries 
basáticas, cuja espessura aumenta para sudoeste. Berthou (com. pess.) in Mougenot (1976) sugere 
que um grande centro emissor se deveria situar a sudoeste do Cabo Raso. Junto a este 
promontório, Allan (1965) in Mougenot (1976) registou uma anomalia magnética importante. 
Posteriormente, Mougenot (1976) obtém inúmeras amostras de basalto alcalino a sul dessa 
anomalia, em ambiente de plataforma e vertente continental. Blais (com. pess.) in Mougenot (1976) 
refere que estes basaltos em nada diferem dos basaltos observados em território emerso, o que 
leva Mougenot (1976) a sugerir que parte da plataforma continental situada na actual 
desembocadura do Tejo esteve emersa, tendo sido recoberta por importantes séries basálticas. 

 

2.1.3. Paleogénico 

De acordo com Mougenot (1976), no decurso do Paleocénico – Eocénico, o nível médio do 
mar manteve-se regionalmente estável, mas a uma cota persistentemente baixa (Fig. II.5). Se por 
um lado, em terra, este período apenas está documentado por sequências continentais (Grés do 
Buçaco ou Complexo de Benfica), Musellec (1974) e Mougenot (1976), através das amostras de 
rocha obtidas, concluíram que o Paleogénico marinho cobre uma vasta área a norte do Canhão 
Submarino da Nazaré (Musellec, 1974) e, pontualmente, a plataforma a sul. Mougenot (1976) 
apenas refere calcários bioclásticos amostrados nas Montanhas de Camões, cuja idade é atribuída 
ao Eocénico inferior (Fig. II.11). Uma amostra colhida a ocidente do Serro do Sudoeste, o 
mesmo autor atribui ao Eocénico provável uma amostra lumachélica, com lamelibrânquios, 
gastrópodes, equinodermes e raros foraminíferos (Elphidium), incorporada num arenito quártzico. 

Durante o período Luteciano superior – Chatiano superior, a micro-placa Ibéria colide 
definitivamente com a Eurásia, tendo-se formado a cadeia montanhosa dos Pirinéus. Como 
resultado da fase paroxismal pirenaica, sobre a Margem Oeste Ibérica inicia-se uma importante 
reactivação distensiva de fracturas NE-SW, tendo havido lugar à diferenciação da região em horsts 
e grabens, com formação de fossas alongadas (abertura segundo NW-SE) ou formação de dobras, 
cujos eixos são perpendiculares à direcção de compressão máxima (Fig. II.7-A). 

Com base em levantamentos de reflexão sísmica, Musellec (1974) põe em evidência uma 
discordância entre as camadas do Oligocénico (Chatiano provável) e do Eocénico (Luteciano 
provável) a norte do Canhão Submarino da Nazaré (Fig. II.6). Os dados obtidos pelo autor 
corroboram a que está disponível no continente emerso, em que o Oligocénico repousa em 
discordância sobre as unidades subjacentes (Berthou, 1984). 

A sul da área de estudo, em associação com a mancha de basaltos do CVL amostrados sobre 
a plataforma na actual desembocadura do rio Tejo, Mougenot (1976) refere uma amostra 
conglomerática com blocos de calcário e basalto, em tudo semelhante ao Complexo de Benfica, 
de idade oligocénica (Antunes, 1979). Estas rochas, muito provavelmente formadas em ambiente 
emerso, vêm reforçar a ideia de que parte da plataforma continental esteve emersa durante o 
Oligocénico, o que gerou a discordância pós-estampiana – ante-aquitaniana. 
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Fig. II. 6 – Perfil sísmico do bordo norte do Canhão Submarino da Nazaré e respectiva interpretação. A localização 
encontra-se na Fig. II.13. Legenda: (A) superfície de aplanação talhada em bancadas do Luteciano superior; (B) 
discordância Luteciano provável – Chatiano provável; (C) vertente norte do Canhão Submarino da Nazaré talhada 
em bancadas do Luteciano inferior (provável). Adaptado de Vanney & Mougenot (1981). 

 

2.1.4. Neogénico e Quaternário 

O conhecimento da plataforma continental da área de estudo no período que engloba o 
Neogénico e o Quaternário socorre-se principalmente dos princípios da estratigrafia sísmica, uma 
vez que são raros os afloramentos de rocha competente. As poucas amostras obtidas por 
Mougenot (1976) foram datadas com base no conteúdo estratigráfico e/ou no conteúdo em 
argilas, este último por comparação com os estudos em terra levados a cabo por Haguenauer 
(1973). Para além destes dados, através do conhecimento dos episódios de regressão/transgressão 
para a região de Lisboa (Antunes, 1980; Antunes et al., 2000), dos paroxismos da fase bética e 
subsequentes impulsos tectónicos (Ribeiro et al., 1990; 1996; Cunha et al., 2000) foi possível 
estabelecer-se o quadro evolutivo que se segue. 

Precedendo de um período em que o mar esteve a um nível regionalmente baixo, no 
Aquitaniano inicia-se um movimento transgressivo importante que veio ocupar as depressões 
estruturais formadas na sequência da fase tectónica pirenáica. Na área de estudo, este movimento 
transgressivo levou à formação de uma baía ao largo da Ericeira (Fig. II.7-A) e com ela o 
preenchimento parcial da depressão do actual Mar da Ericeira (Mougenot, 1976; 1989). A norte 
do paralelo da Nazaré, Musellec (1974) identifica uma extensa unidade sobre a vertente 
continental, cuja idade é atribuída ao Miocénico e que assenta directamente sobre o Paleogénico, 
tratando-se de um grés glauconítico muito fossilífero. 

Nesta altura, entre o Aquitaniano e o Burdigaliano, a Ibérica passou a movimentar-se solidária 
com a Eurásia. Mais tarde, dá-se a colisão continental entre as placas litosféricas Eurásia e África, 
tendo conduzido à formação da Cadeia Bética. Com o auge da compressão a ocorrer no 
Tortoniano, segundo uma direcção de compressão máxima NW-SE (Fig. II.7-B), assiste-se ao 
rejogo inverso dos acidentes favoravelmente orientados a esta direcção, nomeadamente a Falha 
da Nazaré (Musselec, 1974), a região de Sintra (Kulberg et al., 2000a) e a Cadeia da Arrábida 
(Kulberg et al., 2000b), bem como outros fora da área de estudo e continente emerso adstrito 
(Maciço Calcário Estremenho, Maciço do Caramulo, Cordilheira Central Portuguesa, etc). Esta 
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etapa (Burdigaliano superior – Tortoniano inferior) também se encontra documentada na Bacia 
do Baixo-Tejo (Cunha et al., 1992; Cachão & Silva, 2000), compreendendo no seu sector proximal 
sedimentos fluviais, areno-siltosos, passando gradualmente a sedimentos de fácies marinha, com 
progradação em direcção ao bordo da plataforma (Mougenot, 1989). 

 

Fig. II. 7 – Esquema paleogeográfico da área de estudo e continente emerso adstrito: (A) Chatiano - Aquitaniano; (B) 
Burdigaliano superior - Tortoniano; (C) Plio-Quaternário. Os perfis esquemáticos (D), (E) e (F) relacionam-se, 
respectivamente, com os mapas (A), (B) e (C). Adaptado de Mougenot (1976; 1989). 

 

A tendência transgressiva iniciada no Aquitaniano prolonga-se no Serravaliano (Fig. II.7-B). 
Durante este período há lugar à deposição de possantes séries detríticas sobre a plataforma 
continental, conforme carta de formações neogénicas (Fig. II.8) elaborada por Mougenot (1976). 

Assim, a Formação 1, que está circunscrita ao depocentro do Mar da Ericeira e corredor que 
liga este ao prodelta do Rio Tejo compreende a totalidade do Miocénico até ao Tortoniano, 
evento que marca a formação da Cadeia da Arrábida e nova reactivação da Falha da Nazaré. 
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As formações sísmicas 2”, 3 e 3’ caracterizam o período compreendido entre o Placenciano –  
 – Astiano e o Plistocénico, tendo-se por isso, formado no decurso da transgressão Calabriana. 
Aparentemente, Mougenot (1976) distingue estas formações pelo ambiente paleo-geográfico em 
que ocorrem, já que a fácies sísmicas é descrita como “bien stratifié” e são consideradas síncronas. 
A Formação 2” restringe-se ao Vale da Ericeira e Monoclinal da Lourinhã, a Formação 3 está 
circunscrita ao Mar da Ericeira e a Formação 3’ circunscreve-se ao Vale Submarino da Ericeira, 
cuja dependência dos aportes detríticos dos altos-fundos marinhos do Pico Gonçalves Zarco 
levou o autor a considerá-la de “dépendance occidentale”. 

A Formação D trata-se de um depósito atribuído ao Plio-Plistocénico, de fácies sísmica 
progradante e que se encontra, na área de estudo, circunscrita ao flanco sul da Montanha de 
Camões, designada pelo autor como a Bacia do Estoril. 

Por último, a Formação 4 é atribuída ao ciclo sedimentar decorrente da transgressão 
flandriana, o qual se estabelece, preferencialmente, sobre o Monoclinal da Lourinhã, 
maioritariamente a profundidades superiores a -200 m, embora se registem dois outros depósitos 
na dependência dos flancos sul da Colina Nuno Tristão e Montanha de Camões. 

 

Fig. II. 8 – Mapa das formações neogénicas e quaternárias da plataforma continental do Esporão da Estremadura. 
Adaptado de Mougenot (1976). 

 

Sucederam-se vários pulsos de deformação tectónica que deixaram impresso nas sequências 
sedimentares descontinuidades estratigráficas regionais (Cunha et al., 1992; Cachão & Silva, 2000), 
documentadas pelas formações de Esbarrondoiro (Bacia Alvalade – Melides) e “Areolas de 
Penedo” (Bacia do Baixo Tejo – Sado). Estas séries terminam com uma série regressiva, de fácies 
fluvial, respectivamente pelas formações de Alvalade e Alfeite, ambas de idade Pliocénica. Para 
norte, na costa estremenha e Beira Litoral a arquitectura deposicional é semelhante, mas regista-se 
um ligeiro desfasamento temporal, datando as formações basais do Pliocénico inferior a médio 
(Placenciano). De acordo com Ribeiro et al. (1996), a evolução desfasada da sedimentação 
marinha de norte para sul poderá encontrar resposta na mudança da orientação da compressão 
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máxima prevalecente no Miocénico (NNW-SSE) face ao predominante no Pliocénico (WNW-
ESE). 

A partir do Pliocénico superior (Gelasiano – Calabriano) instala-se um regime de cíclicas 
variações glacio-eustáticas motivadas pela formação do Istmo do Panamá há 3,5 M.a. O istmo 
cortou a circulação leste-oeste entre o Atlântico e o Pacífico, tendo fortalecido a Corrente do 
Golfo, a qual passou então a fornecer águas mais quentes ao Hemisfério Norte, o que levou ao 
aumento de precipitação nas regiões polares e sub-polares, resultando no estabelecimento de 
mantos de gelo naquela região (Berggren & Hollister, 1977). Este evento marcou a transição entre 
o vulgarmente designado Pliocénico “quente” e Pliocénico “frio”. 

A degradação climática, aliada a novos pulsos tectónicos vieram obliterar, em parte, a 
arquitectura deposicional neogénica (Vanney & Mougenot, 1981). Do ponto de vista dos 
processos erosivos registou-se uma profunda erosão na plataforma continental e das áreas 
costeiras adjacentes, bem como uma dissecação da plataforma continental interna (recuo das 
cabeceiras dos vales e canhões submarinos) e vertente continental (ravinamento). Principalmente 
dependentes dos movimentos transgressivos que tiveram lugar no Placenciano – Astiano e no 
Calabriano, cujas transgressões foram bastante penetrativas, os processos sedimentares 
conduziram a acumulação de uma nova série detrítica com progradação em direcção ao bordo da 
plataforma e vertente continental superior, com a colmatação e consequente fossilização de 
paleovales (Fig. II.7-C e F). 

O último retoque foi dado pela transgressão flandriana (Dias et al., 2000). Generalizada a toda 
a MOI, este movimento transgressivo foi responsável pela formação de vários tipos de depósitos 
sedimentares na plataforma continental em estudo (Fig. II.9), os quais foram abordados por Dias 
et al. (1980a; 1980b). Numa perspectiva de estudo da potencialidade das areias e cascalhos da 
plataforma continental portuguesa, os autores delimitaram e caracterizaram a ocorrência destes 
depósitos sedimentares na área de estudo (Fig. II.9-A) a partir das suas características 
granulométricas (Fig. II.9-B) e distribuição da componente biogénica da fracção arenosa 
(Fig. II.9-C). 

 

Fig. II. 9 – Cartografia dos sedimentos superficiais na área de estudo. Legenda: (A) Mapa com a localização das 
amostras; (B) Mapa de distribuição dos grupos sedimentares; (C) Mapa de distribuição da componente biogénica da 
areia. Adaptado de Dias et al. (1980b). 
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2.2. Tectónica 
A deformação da plataforma continental ao largo da Estremadura, à semelhança do 

continente emerso adstrito, está ligada à inversão tectónica que se iniciou na transição do 
Paleogénico para o Neogénico. Trata-se de um sector que testemunha o rejogo das falhas 
normais que presidiram à formação da Bacia Lusitaniana que remobilizadas em compressão 
jogaram em desligamentos e cavalgamentos. 

A estrutura tectónica da plataforma continental estudada é bastante complexa, encontrando-
se afectada por uma tectónica frágil, com famílias de falhas NE-SW a NNE-SSW e NW-SE a 
NNW-SSW, e por uma deformação dúctil, com dobras de diferente comprimento de onda e 
eixos de direcção semelhante. Vanney & Mougenot (1981) aludem ainda para a presença de 
actividade diapírica, particularmente na plataforma interna ao largo da Lourinhã, com a provável 
extensão da Falha da Lourinhã e consequente prolongamento do diapiro de Caldas da Rainha. 

As falhas de direcção NE-SW a NNE-SSW (direcção sub-paralela à Falha da Nazaré) 
observam-se entre paralelo da Ponta da Lamparoeira e o Cabo Carvoeiro, delineando os relevos 
alongados das Costeiras Pêro da Covilhã e Serro do Sudoeste. Estas falhas são responsáveis pela 
compartimentação do soco paleozóico transportado até à superfície, como acontece num 
afloramento ao largo da Lourinhã (Fig. II.11; vide Anexo A para a descrição da amostra colhida), 
no horst das Berlengas, ao largo de Peniche ou no bloco de soco exposto no ilhéu de Farilhões 
(Fig. II.11). Durante o Tortoniano, decorrente da direcção de compressão máxima (NNW-SSE) 
ter sido oblíqua à direcção média desta família de falhas, as mesmas sofreram um rejogo, tendo 
sido retomadas como importantes cavalgamentos e falhas inversas (Fig. II.7-B). Segundo Ribeiro 
et al. (1990), a partir do Pliocénico, decorrente da reorganização do campo de tensões geram-se 
cisalhamentos predominantemente esquerdos em falhas de orientação N-S a NE-SW e direitos 
em falhas NW-SE (Fig. II.7-C). 

No que respeita à tectónica dúctil (Fig. II.10), as dobras cartografas por Mougenot (1976) 
são todas ante-neogénicas. O autor registou dobras de direcção NW-SE a sul do paralelo da 
Ponta da Lamparoeira as quais afectam terrenos mesozóicos e paleogénicos (como é o caso da 
Montanha de Camões) e delimitam bacias neogénicas associadas espacialmente a falhas com a 
mesma orientação, como sucede nos depósitos sobre o Vale Submarino da Ericeira. No sector 
das Costeiras de Pêro da Covilhã e Serro do Sudoeste, Mougenot (1976) identificou dobras 
simétricas de orientação NE-SW coexistindo com as falhas de igual direcção. 

 

2.3. Estruturação da Margem 
Autores como Vanney & Mougenot (1981) admitem a hipótese de alguns montes submarinos 

que se situam na plataforma externa terem origem ígnea, tais como o Planalto Diogo Gomes ou 
Pico Gonçalves Zarco (Fig. II.1). Os autores suportam esta hipótese com a morfologia muito 
acidentada, possivelmente devido a um forte contraste de litologias e com anomalias magnéticas 
registadas na área. 

Por seu turno, Afilhado (2006) também averiguou a possibilidade de existência de formações 
ígneas na vizinhança do Vale Submarino da Ericeira. A autora analisou grelhas globais 2D de 
anomalias de ar livre (Smith & Sandwell, 1997) e anomalias magnéticas do campo total para o 
Atlântico Norte (Verhoef et al., 1996). No caso das anomalias de ar livre e do geóide foram 
utilizadas as grelhas baseadas na versão 9.2 (2 x 2 minutos de arco @ 4 x 4 km), calculadas com 
base em altimetria de satélite (Geosat Geodetic), enquanto que as grelhas utilizadas para mapear as 
anomalias de campo magnético total foram de 5 km de espaçamento. Assim, a partir da Fig. II.12 
é possível observar que o Esporão da Estremadura apresenta uma significativa assinatura 
magnética e ondulação do geóide. 
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Fig. II. 10 – Mapa geológico e estrutural da plataforma continental do Esporão da Estremadura. Adaptado de 
Mougenot (1976). 

 
Fig. II. 11 – Excerto da Carta Geológica da Plataforma Continental para o Esporão da Estremadura, extraída da 
Carta Geológica de Portugal (Boillot et al., 1978), à escala 1:500 000 (Folha Sul). Legenda: ξ+γ – Soco Paleozóico 
indiferenciado; T – Triássico e Infra-Lias; J – Jurássico indif.; J3 – Jurássico superior (Malm); C – Cretácico indif.; C1 
– Cretácico inferior (Berriasiano e Cenomaniano inf.); J-C – Jurássico-Cretácico indif.; δ – Maciço ígneo de Sintra 
(Cretácico sup.); C8– e1 – Mastrichiano-Eocénico inf.; e1 – Eocénico inf.; e2–p – Eocénico sup. e Neogénico.; m-a – 
Neogénico e Plistocénico. 
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Na análise geométrica da ondulação do geóide, filtrada pela anomalia de Bouger para atenuar 
o efeito provocado pela topografia, Afilhado (2006) conclui que do ponto de vista da distribuição 
das massas, ocorrem dois lineamentos E-W, contíguos, os quais estão relacionados 
correlacionados com o Esporão da Estremadura e Planície Abissal Ibérica. Alguns segmentos da 
crista do lineamento do geóide sobre o domínio da plataforma continental (Costeiras Pêro da 
Covilhã e Pico Gonçalves Zarco, por exemplo) mostram boa continuidade até prolongamentos 
analíticos a 10 km de profundidade, o que aponta no sentido de se tratar de uma estrutura 
profunda.  

Em termos de anomalias magnéticas, após redução ao pólo, a área de estudo apresenta um 
conjunto de anomalias positivas, de intensidades em torno de 100 nT e gradiente moderado, cuja 
união dos pólos mimetiza o lineamento Montanha Submarina de Tore – Vale Submarino da 
Ericeira – Mar da Ericeira – Maciço de Sintra, com especial incidência sobre os mesmos sectores 
referenciados para as anomalias da ondulação do geóide.  

Com base na análise destes padrões (anomalia magnética e ondulação do geóide), Afilhado 
(2006) propôs que na propagação do rift para norte, aquando da abertura do Atlântico Norte, a 
região em torno do Esporão da Estremadura deve ter desempenho um papel importante, já que 
separa dois ambientes termo-mecânicos distintos. De acordo com Mougenot (1989) a estrutura 
do Esporão da Estremadura assemelha-se a um prisma tectónico, sendo o contacto com a 
planície abissal do Tejo (a sul) efectuado por meio de falha inversa (Fig. II.13). No sector norte 
ocorre pelo menos um doma vulcânico de composição básica, cuja datação indica ter-se formado 
no Cretácico superior, à semelhança dos maciços de Sintra, Sines e Monchique (Mougenot, 1989). 

Não está claro como se terá processado a propagação do rift no sector sul da margem até ao 
sector norte. Porém, Afilhado (2006) sugere duas hipóteses (Fig. II.12): (1) na primeira, os 
vestígios da propagação teriam sido eliminados aquando da formação do Esporão da 
Estremadura, e neste caso a forma mais simples de ligar os indicadores de abertura é através de 
um segmento com orientação N-S (tracejado 1); (2) na segunda hipótese, a propagação da 
abertura para norte teria seguido as fortes anomalias positivas indicadas (tracejado 2). 

Afilhado (2006) sugere ainda que a abertura do Atlântico Norte e magmatismo de idade 
cretácica no sector sul da MOI poderão ter contribuído para uma redução da temperatura no 
manto litosférico, pelo que a disponibilidade de magma baixou, tendo conduzido à exposição do 
manto na Planície Abissal Ibérica. Neste caso, a crusta sob o Esporão da Estremadura deve 
constituir uma zona de fragilidade importante que foi ciclicamente reactivada no decurso da 
orogenia Alpina. 
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Fig. II. 12 – Mapa de anomalias magnéticas e lineamentos do geóide da MOI. A equidistância das batimétricas é de 
1 km. Adaptado de Afilhado (2006). 

 
 

 

 

Fig. II. 13 – Perfil de reflexão sísmica perpendicular ao Esporão da 
Estremadura. A estrutura parece contactar com a Planície Abissal do 
Tejo por meio de falha inversa. A localização encontra no mapa ao lado. 
Legenda: (1A) – pós-Tortoniano (testemunha a fase de compressão do 
Acidente da Nazaré); (1B) – Eocénico médio ao Tortoniano; (2) – 
Barremiano ao Eocénico médio; (3) – Malm ao Barremiano. Adaptado 
de Mougenot (1989). 



                        Enquadramento geral 

 22

2.4. Quadro geodinâmico actual 
Estudos de neotectónica e sismotectónica levados a cabo nas últimas duas décadas (Ribeiro, 

1988; Ribeiro et al., 1990; Cabral, 1993; entre outros) mostram que, no Quaternário, a situação 
geodinâmica do território português é bastante diferente da que é descrita para o período 
Neogénico. 

A tectónica activa da MOI é consequência da sua localização num contexto de tectónica de 
placas muito particular, dada a proximidade com a fronteira de placas Açores-Gibraltar 
(Fig. II.14). Estudos sobre a cinemática das placas e mecanismos focais dos sismos mostram que 
o regime no limite de placas entre África e Eurásia se altera progressivamente desde extensão 
pura no seu limite ocidental até desligamento direito puro na falha da Glória. Por seu turno, no 
domínio continental, para leste da Crista Tore – Madeira, estudos de tectónica activa juntamente 
com análises à distribuição da sismicidade suportam a tese de uma convergência oblíqua e a 
existência de uma larga faixa de transpressão desde o Banco do Gorringe, passando pela Mar de 
Alboran até à cadeia montanhosa do Atlas – Tell (Jiménez-Munt & Negredo, 2003). 

 
Fig. II. 14 – Esboço geodinâmico da margem ocidental e meridional ibérica. A batimetria é dada em km. Legenda: 
(1) – Crosta oceânica; (2) – Crosta oceânica adelgaçada; (3) – Crosta continental (continente, plataforma e talude 
continental); (4) – Zona de colisão entre placas continentais; (5) – Zona de fronteira de placas difusa; (6) – Limite de 
placa aproximada; (7) – Zona de subducção incipiente; (8) - Dobra antiforma activa; (9) - Falha activa; (10) – Falha 
activa (provável); (11) – Falha de desligamento; (12) - Falha inversa; (13) – Falha normal; BGa – Banco da Galiza; 
PAI – Planície Abissal Ibérica; T – Montanha de Tore; EE – Esporão da Estremadura; PAT – Planície Abissal do 
Tejo; FG – Falha da Glória; PAF – Planície Abissal da Ferradura; Gq – Banco do Quadalquivir; Gi – Estreito de 
Gibraltar. Adaptado de Dias (2001). 
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A MOI é considerada tradicionalmente como uma margem passiva, mas alguns autores 
advogam que esta se encontra num estado transitório para uma margem activa convergente 
(Ribeiro & Cabral, 1987; Cabral & Ribeiro, 1989b; Cabral, 1995; Ribeiro et al., 1996), situando-se 
a zona de subducção, ainda incipiente, na base da vertente continental do Banco do Gorringe, e 
com tendência de propagação para norte. 

Recorrendo ao modelo “3_PLATES”, Jiménez-Munt & Negredo (2003) reproduziram as 
características principais do regime tectónico actual e orientação dos campos de tensão para a 
região compreendida entre a Crista Média-Atlântica e as montanhas de Atlas-Tell (Algéria). As 
autoras reavaliaram o movimento relativo entre as placas da América do Norte, África e Eurásia e 
o efeito do ridge push sobre a litosfera continental. A direcção dos eixos de compressão horizontal 
máxima previstos, assim como o regime tectónico resultante da aplicação do modelo (Fig. II.15) 
está, na sua grande maioria, de acordo com os dados e estudos sismotectónicos mostrados em 
Ribeiro et al. (1996), Herraiz et al. (2000) e Borges et al. (2001). 

Este quadro geodinâmico, que na região em que se enquadra a área de estudo é compressivo 
e com trajectórias máximas de tensão orientadas segundo NW-SE a WNW-ESE, é responsável 
por uma actividade sísmica difusa (Martins & Mendes-Victor, 2001; Borges et al., 2001). Deste 
modo, é de esperar que o campo de tensões actualmente vigente seja responsável pela reactivação 
frágil de diversas estruturas que compartimentam a cobertura meso-cenozóica do Esporão da 
Estremadura, nomeadamente as falhas de direcção NNE-SSW que se estabelecem nas Costeiras 
Pêro da Covilhã (Fig. II.8; Fig. II.10; e Fig. II.11). 

Em termos de estruturas neotectónicas cartografadas na plataforma continental do Esporão 
da Estremadura (Fig. II.16), Cabral & Ribeiro (1989b) reconheceram um horst (provável) de 
orientação NW-SE cartografado sobre a depressão estrutural neogénica do Mar da Ericeira e um 
conjunto de falhas com componente de movimentação vertical (normal?) que alinham o Vale 
Submarino da Ericeira com o Maciço de Sintra. Os autores cartografaram ainda uma falha que 
corta a Península de Peniche, a qual apresenta uma componente de movimentação vertical de 
tipo inverso.  

Ainda relacionado com a actividade neotectónica, Kullberg & Kullberg (2000) colocou em 
evidência uma série de lineamentos a partir da interpretação de imagens de satélite da região da 
Estremadura (Fig. II.17-A). Tais estruturas constituem duas famílias, de direcção NW-SE e 
WNW-ESE, com comprimento médio de cerca de 20 km e espaçamento variável. Os 
lineamentos mais extensos (com mais de 50 km de comprimento) são aqueles que melhor se 
observam, sugerindo uma continuidade no sentido da plataforma continental. Segundo Kullberg 
& Kullberg (2000), tais lineamentos são apenas observáveis a escalas de observação pequenas 
(1:200 000 e 1:500 000), sendo difíceis de discernir à escala do afloramento, uma vez que não 
apresentam rejeitos verticais e são perpendiculares aos cavalgamentos quaternários activos do 
vale inferior do Tejo. 

No referido estudo, a interpretação dos lineamentos e a sua disposição relativamente a 
outras estruturas conhecidas na região, como a Falha do Vale Inferior do Tejo, por exemplo, 
sugerem tratar-se de macro-fendas de tracção ocasionadas por dobramento litosférico e/ou 
crustal em domínio continental, de grande raio de curvatura, com comprimento de onda mínimo 
de 50 km. O dobramento está associado a uma compressão horizontal máxima orientada 
segundo WNW-ESE, como sugere o modelo geodinâmico para o Quaternário defendido por 
Cabral & Ribeiro (1989b) e Ribeiro et al. (1996). As fendas de tracção, com enraizamento 
profundo, estão relacionadas com a geração de dobramento flexural com estiramento segundo o 
eixo cinemático b (Fig.17-B), de acordo com o preconizado por Dias et al (1995) in Kullberg & 
Kullberg (2000). Em domínio continental estes lineamentos foto-interpretados deverão se 
equivalente às lineações do geóide em domínio oceânico (Fig. II.12). 
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Fig. II. 15 – Mapa com as trajectórias de compressão máxima obtidas pelo modelo "3_PLATES”. Adaptado de 
Jiménez-Munt & Negredo (2003). 

 

Fig. II. 16 – Excerto da Carta Neotectónica de Portugal Continental à escala de 1/1 000 000 e respectiva legenda. 
Legenda: 1 - Falha com tipo de movimentação desconhecido; 2 - Falha com tipo de movimentação vertical de tipo 
normal (marcas no bloco inferior); 3 - Falha com tipo de movimentação vertical de tipo inverso (marcas no bloco 
superior); 4 - Falha de inclinação desconhecida com tipo de movimentação vertical (marcas no bloco inferior); 5 - 
Falha de desligamento (setas indicam o sentido do deslocamento); 6 – Diapiro; 8 - Lineamento geológico que pode 
corresponder a falha. Simbologia marcada a tracejado significa provável. Adaptado de Cabral (1993). 
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Fig. II. 17 – Padrão de distribuição da família de lineamentos WNW-ESE. Retirado de Kullberg & Kullberg (2000). 

 

3. Oceanografia 

O reconhecimento do padrão de circulação de massas de água ou como se processa a 
dinâmica das marés permitem quantificar o regime de correntes e tensões de corte exercidos 
sobre o fundo, essenciais para melhor compreender a dinâmica sedimentar que afecta a área de 
estudo. A caracterização oceanográfica da área de estudo assenta em dados obtidos nos sectores 
adjacentes, ou resulta de estudos à escala da MOI ou do Atlântico Nordeste. 

 

3.1. Massas de água e padrão de circulação 
A maioria das massas de água que ocorrem na MOI tem o Atlântico Norte como fonte ou 

resultam da interacção entre águas formadas no Atlântico Norte e águas de origem mediterrânica. 
Estão individualizadas quatro massas de água (Fig. II.18) de estratificação bem desenvolvida 
(Huthance et al., 2002). 

Desde a linha de costa, ocupando uma faixa de aproximadamente 50 km, estabelece-se uma 
camada de mistura superficial sensivelmente até aos -100 m de profundidade (McCave & Hall, 
2002), designada por Corrente de Portugal (CP), de fluência para sul e com velocidades em torno 
de 13.5 cm/s (Perez et al., 2001; Martins et al., 2002). Esta camada apresenta uma grande 
variabilidade em virtude de estar sujeita ao ritmo dos escoamentos fluviais (diluição da salinidade), 
correntes offshore, fisiografia, interacção com outras massas de água e à acção da agitação marítima 
sazonal (upwelling e downwelling). 

Subjacente a esta corrente superficial, ocorre entre os -100 e os -500 m de profundidade a 
Água Central Oriental do Atlântico Norte (Fiúza, 1984). Esta massa de água é composta por dois 
ramos: (1) subtropical com origem a norte dos Açores e com deslocamento para nordeste; e (2) 
subpolar com origem no Atlântico Norte e com deslocamento para sul e sudeste. A Água Central 
Oriental do Atlântico Norte de origem sub-tropical (ACOANst) ocorre até uma profundidade 
máxima de 270 m, caracteriza-se por um gradiente de salinidade regular e constitui a fonte dos 
afloramentos costeiros no Verão. Diaz del Rio et al. (1992) e Vitorino et al. (2002a) registaram 
velocidades de correntes na margem noroeste ibérica em torno de 10 cm/s na coluna de água e 
ligeiramente superiores junto ao fundo (13 cm/s). A Água Central Oriental do Atlântico Norte de 
origem sub-polar (ACOANsp) caracteriza-se por um gradiente vertical fraco e por uma coluna de 
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água estratificada, com a transição para a Água Mediterrânica Modificada definida por uma 
inversão no gradiente de salinidade (σ0=27.2), entre -450 e -500 m (Huthance et al., 2002). 

 

Fig. II. 18 – Perfil esquemático da circulação das massas de água na margem ocidental ibérica. Legenda: CP – 
Corrente de Portugal; ACOANst – Água Central Oriental do Atlântico Norte (ramo sub-tropical); ACOANsp – 
Água Central Oriental do Atlântico Norte (ramo sub-polar); VM – Veia Mediterrânica; APAN – Água Profunda do 
Atlântico Norte; APF – Água Profunda de Fundo. Adaptado de Sprangers et al. (2004). 

 

A profundidade intermédia, entre os -500 e os -1500 m, faz-se sentir a influência da Veia 
Mediterrânica (VM), que provém dos níveis profundos do Mar de Alboran, sendo a sua 
incorporação nas águas atlânticas algo intermitente. A água que sai Mediterrâneo, devido à sua 
elevada densidade, afunda para um nível de equilíbrio a -1200 m, no Golfo de Cadiz (Âmbar, 
1980). No talude da MOI a VM apresenta velocidades máximas de 40 cm/s. Este fluxo separa-se 
em duas correntes de densidade diferentes, as quais atingem os seus níveis de equilíbrio, às 
profundidades de -600 / -900 m e -1100 / -1200 m, sendo a corrente superior mais quente e a 
inferior mais salina. 

A circulação da VM na MOI faz-se de uma forma geral para norte, mas o padrão de 
circulação é altamente perturbado pela fisiografia da margem (canhões, vales e altos-fundos 
marinhos), gerando-se meddies (“Mediterranean Water Eddies”) associados à dinâmica da vorticidade 
do escoamento (Âmbar et al., 1984; Bower et al., 1995; Richardson et al., 2000; Drillet et al., 2005). 

Os meddies que contém água mediterrânica apresentam uma espessura vertical de cerca de 
600 m, com o núcleo centrado nos -1000 m de profundidade. Estas estruturas apresentam 
períodos de rotação que variam entre 3 e 24 dias, progredindo a uma velocidade média de 2 cm/s 
(Richardson et al., 2000). Os autores estimam que 70% dos meddies colidem com os bancos 
submarinos a ocidente do Golfo de Cadiz (Crista Tore-Madeira, Gorringe, Coral Patch, 
Unicórnio, Ampere ou Sena) ou perdem velocidade, desintegrando-se. Porém, os restantes 30% 
dobram o Cabo de S. Vicente e dirigem-se para norte, contornando as montanhas e os vales 
submarinos da vertente continental, chegando a alcançar o Mar da Irlanda (latitude 50ºN). Estas 
estruturas têm sido estudadas principalmente através do programa ARGO (Array for Real-time 
Geostrophic Oceanography). Embora ainda pouco se conheça sobre os Meddies, o Esporão da 
Estremadura (Fig. II.19) é o elemento morfológico da MOI que mais contribui para alterar o 
curso destes redemoinhos (Cherubin et al., 1995; Richardson et al., 2000; Drillet et al., 2005). 
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Fig. II. 19 – Trajectórias de deriva de 20 Meddies seguida na Margem Oeste Ibérica e 7 na Planície da Madeira. A 
trajectória, salinidade e temperatura foi registada através de bóias SOFAR e RAFOS durante o biénio 1994-95. As 
batimétricas representadas são de -1000, -2000 e -3000 m. Retirado de Richardson et al. (2000). 

 

Abaixo da VM desenvolvem-se mais duas massas de água: (1) até aos -4000 m detecta-se a 
presença da Água Profunda do Atlântico Norte (APAN), com sentido de escoamento para sul; e 
(2) abaixo dos -4000 m assinala-se a ocorrência da Água Profunda de Fundo (APF) que se 
desloca lentamente para norte (van Aken, 2000a). 

 

3.2. Agitação marítima 
As condições meteorológicas da MOI são dominadas pelo sistema de altas pressões dos 

Açores e em menor escala pelo núcleo de baixas pressões da Islândia (Fiúza et al., 1982). A 
deslocação do anticlone dos Açores no sentido horário provoca, predominantemente, ventos 
fracos de oeste no Inverno e ventos relativamente fortes de norte e noroeste no Verão (nortada), 
embora estes quadrantes possam variar sazonalmente. Consequentemente, a vaga gerada 
localmente por estes ventos será determinada pela velocidade e intensidade com que o vento 
sopra. No Inverno, condições de tempestade são geradas por ventos fortes de sudoeste. 

Com base nos dados registados pelas bóias ondógrafo instaladas pelo IH ao largo de Leixões 
e Sines, podemos inferir que o clima de agitação marítima da plataforma continental do Esporão 
da Estremadura encontrar-se-á provavelmente entre as características observadas para aquelas 
localidades. 

Este mostra assim duas situações bem diferenciadas (Vitorino et al., 2002a; 2002b): (1) 
situação de Verão, entre Maio e Setembro, com ondulação de baixa amplitude, altura significativa 
entre 1 e 3 m e período médio inferior a 10 s; e (2) situação de Inverno, entre Outubro e Abril, 
com ondulação de grande amplitude, alturas significativas superiores a 3 m e período médio de 
13 s. 
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Durante os eventos de tempestade, normalmente ocorrentes entre Novembro e Abril, são 
registadas alturas de ondulação entre 5-6 m, estando a costa ocidental exposta, em média, a três 
destas tempestades por ano, com uma duração média de quatro dias (Pita & Santos, 1989). 
Todavia, segundo os mesmos autores, em cada 3-4 anos ocorrem tempestades mais violentas que 
originam ondas entre 9 e 12 m de altura. 

 

3.3. Ondas internas 
A estratificação das massas de água por densidades, em resposta a variações climáticas e 

sazonais pode desencadear a geração de ondas internas na interface das diferentes massas de água, 
as quais poderão apresentar um largo espectro de amplitudes e períodos. 

As ondas internas são fenómenos ondulatórios que afectam particularmente os andares 
batimétricos superiores (plataforma vertente continental superior). Estas ondas podem 
desempenhar um papel determinante na mistura vertical das camadas de água (Jeans & Sherwin, 
2001), contribuindo decisivamente para a troca de calor ou nutrientes (Huthance, 1995), ou 
promover a remobilização de sedimentos entre a plataforma continental externa e o oceano 
aberto (Oliveira, 2001). 

Os mecanismos de geração destas ondas ainda não estão completamente conhecidos, mas é 
aceite que o principal factor implicado na formação das ondas internas é a interacção entre marés 
barotrópicas (períodos inferiores a 14h) e a fisiografia do fundo (Barton et al., 2001). Contudo, 
esta teoria apoiada em modelos bi-dimensionais não explica porque é que na costa noroeste de 
Portugal as marés internas têm uma dimensão seis vezes superiores à prevista (Jeans & Sherwin, 
2001). 

Um estudo sobre a influência do Canhão Submarino da Nazaré na geração e condução das 
ondas internas, originadas pelo constrangimento do fluxo de maré semi-diurno foi levado a cabo 
por Santos (2000). O autor refere que esta proeminente conduta submarina não desempenha por 
si só o papel de gerador de ondas internas, funcionando antes como guia das mesmas, balizadas 
pelas vertentes que a delimitam. Associado às características morfológicas do canhão submarino, 
existem mecanismos que amplificam a energia baroclínica, resultando daqui ondas internas de 
grande amplitude. 

Outros dados disponíveis sobre o sector norte adjacente à área de estudo são apresentados 
por (Jeans & Sherwin, 2001). Neste trabalho é referido que durante o período de upwelling se 
registaram ondas internas na plataforma externa e talude continental norte português, ao paralelo 
da foz do rio Douro, cuja amplitude registada foi de 35 m e largura de 150 m. Estes autores 
acrescentam ainda que as ondas internas observadas, associadas à maré interna, se propagaram 
para terra, entre os -100 e -160 m de profundidade, com uma velocidade de fase constante de 
57 cm/s (≈ 1 nó). 

 

3.4. Marés 
De acordo com a Tabela de Marés do IH (2007), as marés na margem ocidental são do tipo 

semi-diurno regular (período de 12h25 min) e propagam-se de sul para norte. A sua amplitude 
varia entre 1.5 m (marés mortas) e 4 m (marés vivas). 

Estudos sobre a problemática da dinâmica de marés na MOI foram realizados por Alvarez-
Fanjúl et al. (1997) e Sauvaget et al. (2000) e, mais recentemente, por Marta-Almeida & Dubert 
(2006). Estes últimos modelaram tri-dimensionalmente a dinâmica da onda de maré, tendo 
obtido um padrão de polarização da elipse de maré por interacção desta com a fisiografia da 
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plataforma continental e vertente continental superior. De um modo geral, a rotação das elipses 
de maré é governada pela geometria do bordo da plataforma. Todavia, o padrão generalizado à 
fachada ocidental encontra fortes anomalias para a área do Esporão da Estremadura (Fig. II.20), 
tanto em termos de velocidades barotrópicas da elipse diurna como da semi-diurna, sendo o local 
onde maiores velocidades são atingidas. 

 
Fig. II. 20 – Padrão de distribuição das elipses de maré na MOI e respectivas velocidades barotrópicas: (A) 
Velocidades barotrópicas da elipse de maré semi-diurna (componente M2); (B) Velocidades barotrópicas da elipse 
de maré diurna (componente K1). Notar como sobre o Esporão da Estremadura o eixo das elipses estão mais 
dispersos e as velocidades são superiores. As elipses a azul têm movimento sinistrógiro, enquanto que as elipses a 
vermelho têm movimento dextrógiro. Estão representadas as batimétricas dos -200 m, -1000 m e -3000 m. Retirado 
de Marta-Almeida & Dubert (2006). 

 

4. Continente emerso adstrito 

4.1. Características gerais 
Os dados altimétricos, que neste trabalho servem apenas para enquadrar a área de estudo 

com o continente emerso adstrito (plataforma litoral), foram obtidos através do modelo de 
domínio público Shuttle Radar Topography Mission 3 (SRTM 3)1. O SRTM 3 resulta de um 
levantamento realizado em 1990 por um Radar de Abertura Sintética a bordo de um Space Shuttle. 
O modelo tem uma resolução espacial de 3 arcsec (~90 m) para a latitude em que se insere a 
Península Ibérica e uma precisão vertical de 11 m. 

A faixa do continente emerso contíguo à área de estudo forma uma planície litoral, dominada 
a norte pela Serra de Candeeiros, a leste pela Serra de Montejunto e a sul pela Serra de Sintra. As 
duas primeiras apresentam uma direcção predominante de NE-SW, enquanto que a última 

                                                 
1 Os dados de altimetria SRTM 3 podem ser acedidos a partir do sítio http://www2.jpl.nasa.gov/srtm. 
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apresenta uma direcção ENE-WSW. A ocidente destes relevos, a morfologia é caracterizada por 
uma superfície de erosão talhada preferencialmente em formações mesozóicas, 
predominantemente areníticas ou margosas do Malm e do Cretácico inferior, e ligeiramente 
inclinada em direcção ao litoral, estabelecida a uma cota entre 100 e 150 m (Fig. II.21). 

Para além das elevações descritas e da superfície planáltica, destaca-se a norte uma depressão 
de contornos sinuosos, alongada na direcção NNE-SSW, estendendo-se desde Óbidos até à 
proximidade da Nazaré, vulgarmente designada por Vale Tifónico de Caldas da Rainha 
(Zbyszewski & Almeida, 1960). Embora menos evidente, este lineamento morfológico estende-se 
também de Óbidos até Sta. Cruz, coincidindo com a desembocadura do rio Sizandro. 

Por último, destaque para a Lagoa de Óbidos que constitui uma bacia sedimentar pouco 
profunda separada do ambiente marinho por uma barreira natural formada por um cordão de 
dunas litorais (Freitas, 1989). Esta laguna apresenta uma forma alongada, segundo uma 
orientação NW-SE. Com um comprimento máximo de 4.5 km e uma largura máxima de 1.8 km, 
a área que ocupa é de aproximadamente 6 km2, com um perímetro de 109 km. 

 

Fig. II. 21 – Modelo Digital de Terreno do continente emerso adstrito à área de estudo elaborado a partir dos dados 
de altimetria do modelo SRTM 3. A superfície, iluminada obliquamente de NW, foi reproduzida com recurso ao 
algoritmo Natural Neighbors em virtude da malha disponibilizada já ser regular. A célula de resolução é de 100 m e a 
sobre-elevação de 5x. 

 



                        Enquadramento geral 

 31

É a partir da intersecção da superfície de erosão, que materializa o planalto litoral 
anteriormente descrito (Daveau, 1973; Gonçalves & Teixeira, 1980), com o flanco ocidental da 
serra de Candeeiros (Cabral, 1993) e da Serra da Carregueira (Pereira, 1982) que foram 
observadas evidências de uma paleo-linha de costa, possivelmente de idade placenciana. 

Considerando os testemunhos de sedimentos de fácies marinha culminantes e das paleo-
linhas de costa mais elevadas, com idades placencianas e ante-Pretigliano, entre cerca de 3.5 e 
2.5 Ma, Cabral (1993) inferiu para este período, velocidades de movimentação vertical inferiores 
relativamente àquelas que admitiria caso as mesmas referências litorais fossem correlativas de 
uma ocupação fini-plancenciana (2 a 1.8 Ma.), na qual se calcula uma velocidade de 
movimentação vertical superior. 

Considerando a incerteza na estimativa destas referências, que está compreendida entre -3.5 
e -2.5 Ma ou entre -2 e -1.8 Ma, e atendendo à imprecisão quanto à cota original, a que estas 
superfícies se geraram, que poderá oscilar entre 0 e +50 m, no primeiro caso, e ser nula, ou 
próxima de zero, no segundo caso, Cabral (1993) avança os seguintes valores para a velocidade de 
levantamento máximo do continente na faixa litoral em apreço: 

 

 
 

Assim, os dados existentes na região costeira do território continental português adstrito à 
área de estudo permitem calcular uma velocidade máxima de levantamento na ordem de 
0.1325 mm/ano. 

 

4.2. Rede hidrográfica 

O clima da região adstrita à área de estudo caracteriza-se por um acentuado gradiente E-W. 
As precipitações, abundantes e prolongadas, são, regra geral, provocadas pelas massas de ar 
tropical húmido que, mesmo no Inverno, não deixam arrefecer excessivamente o tempo. As 
temperaturas médias rondam os 15º C e a pluviosidade média anual ultrapassa os 1300 mm. 

A rede hidrográfica da região adstrita à área de estudo é hierarquizada, normalmente de tipo 
dendrítico, e apresenta duas direcções preferenciais de drenagem, NE-SW e NW-SE, 
prevalecendo a última na parte vestibular das linhas de água (Fig. II.22). Os principais cursos de 
água que afluem à região são, de sul para norte, a Ribeira de Colares, o Rio Lizandro, o Rio 
Sefarujo, o Rio Sizandro, o Rio Alcabrichel, o Rio Grande e a Ribeira de S. Domingos. 

A principal bacia hidrográfica da região considerada é a que circunscreve a Lagoa de Óbidos, 
com 438 km2. Embora possam ser distinguidas inúmeras linhas de água de ordem variada, as 
principais são o rio Borraça, o rio da Cal, o rio Arnóia e o rio Real. A direcção predominante da 
bacia hidrográfica é NW-SE, com sentido de drenagem para noroeste. Segundo Freitas (1989), a 
altimetria da bacia hidrográfica assume um valor médio na ordem dos 200 m, embora se 
verifiquem altitudes de 600 m nas zonas de cabeceira. 

 

Vmv = 
2.5 x 105 mm / 3.5 x 106 anos = 0.071 mm/ano 

3.5 x 105 mm / 1.8 x 106 anos = 0.194 mm/ano 
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Fig. II. 22 – Rede hidrográfica da Bacia das Ribeiras do Oeste que drena o continente emerso adstrito à área de 
estudo. 
 

Seguem-se os rios Sizandro e Lizandro, ocupando as suas bacias hidrográficas uma área 
aproximadamente de 335 km2 e 187 km2, respectivamente. Estes dois rios costeiros, de caudais 
pouco significativos, apresentam vales fortemente encaixados sobre a plataforma litoral 
anteriormente referida, embora os seus sectores vestibulares constituam pequenas várzeas. No 
caso do rio Sisandro chegou mesmo a formar-se uma restinga que quase obstruiu a foz. As 
ribeiras que integram a complexa rede de afluentes apresentam, na sua grande maioria, regime 
temporário. 

 

4.3. Litoral 
O litoral entre o Cabo Carvoeiro e o Cabo da Roca corresponde fundamentalmente a uma 

plataforma de abrasão rochosa, com falésias bem marcadas, de altura variada e de feição 
regularizada, onde se estabelecem dois arcos, um a norte e outro a sul da Ponta da Lamparoeira, 
pontualmente interrompido por rios e ribeiras costeiras. 

O limite norte é constituído por dois sectores de comportamento e características distintas: (1) 
Enseada Baleal – Peniche; e (2) Península de Peniche. A primeira corresponde a um litoral 
arenoso, com instalação de um sistema dunar, limitado por cabos naturais a norte e a sul (Baleal e 
Papôa), aos quais estão associados istmos arenosos, onde se define uma praia encastrada limitada 
interiormente por dunas. A segunda corresponde a uma ilha constituída, na sua quase totalidade, 
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por arribas abruptas talhadas em rochas competentes do Lias (Fig. II.23) e que se encontra ligada 
a terra por um estreito istmo arenoso. A praia submersa apresenta predominantemente 
afloramentos rochosos com intercalações importantes na zona da enseada e praticamente sem 
sedimentos na zona da península (Henriques, 1996). 

 

Fig. II. 23 – Aspecto geral das arribas rochosas da fachada sul do Cabo Carvoeiro (Peniche), talhadas em bancadas 
de calcários gresosos atribuídos do período Toarciano-Aaleniano (transição Lias / Dogger). Fotografia aérea oblíqua 
obtida pela Força Aérea Portuguesa e cedida pela Divisão de Navegação do IH. 

 

Imediatamente a sul da Península de Peniche e até ao Cabo da Roca, observa-se uma costa de 
carácter recortado, predominantemente rochosa, com arribas de comando elevado, abruptas, 
talhadas em rochas do Malm ou Cretácico (Fig. II.24). Na base das arribas ocorrem 
frequentemente depósitos de sopé constituídos por blocos caídos de grandes dimensões. O 
padrão descrito é frequentemente interrompido por vales bem entalhados nas rochas mesozóicas, 
que coincidem com as desembocaduras dos rios e ribeiras, a partir das quais se estabelecem praias 
arenosas ou areno-cascalhentas encastoadas entre pequenos promontórios (Fig. II.24), como 
ocorre em S. Lourenço, Porto da Calada, Ribeira d’Ilhas, Ericeira e Foz do Lisandro. Outros 
sectores do litoral apresentam praias encastradas nas reentrâncias das arribas, por vezes extensas 
(Consolação, Sta. Cruz e Praia Azul). Em alguns locais do litoral estabeleceram-se sistemas 
dunares, localizados principalmente próximos da foz de ribeiras (entre a Praia das Maçãs e o 
Guincho) ou junto ao limite norte do troço Peniche – Consolação. 

De uma forma geral trata-se de uma linha de costa em erosão, sobretudo no litoral rochoso. 
O fornecimento sedimentar é reduzido, não existindo contributo da deriva litoral proveniente de 
norte, estando este contributo dependente dos cursos de água existentes. Nas praias arenosas 
regista-se transporte longilitoral e variações transversais associadas a um funcionamento semi-
fechado e de variação sazonal. Porém, as trocas longilitorais estão normalmente confinadas entre 
promontórios (http://geo.snirh.pt). 



                        Enquadramento geral 

 34

 

Fig. II. 24 – Aspecto geral do litoral da Ericeira. Notar que no sector norte se estabelecem arribas de comando 
elevado, talhadas em calcários areno-siltíticos do Aptiano (Cretácico inferior), com escolhos associados na base. A sul 
do promontório estabelece-se uma praia encastoada (Praia de Banhos), limitada a sul por outro pequeno 
promontório (Ponta do Semáforo) que não é visível na imagem e internamente por uma arriba talhada em bancadas 
de grés do Aptiano (Cretácico inferior). Fotografia aérea oblíqua obtida pela Força Aérea Portuguesa e cedida pela 
Divisão de Navegação do IH. 
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III. METODOLOGIAS E ORIGEM DOS DADOS 

Tal como na geosfera do continente emerso, a investigação dos fundos subaquáticos é 
conseguida à custa da aplicação de métodos directos e métodos indirectos. Tendo em vista que os 
métodos indirectos são mais expeditos e podem cobrir grandes áreas num curto espaço de tempo, 
estes, de uma maneira geral, são os primeiros a serem empregues na caracterização de uma 
determinada área. A informação daí resultante permite, em muitas ocasiões, orientar a posteriori de 
uma forma mais precisa a amostragem geológica que constitui uma técnica directa de estudo dos 
fundos subaquáticos. 

O presente trabalho é baseado na interpretação de registos obtidos através de técnicas 
indirectas, nomeadamente reflexão sísmica monocanal, sonar de varrimento lateral e sondagem 
batimétrica. Neste capítulo, tecer-se-ão breves considerações sobre a teoria de operação associada 
a cada uma das técnicas e sistemas empregues na aquisição de dados, bem como os principais 
critérios aplicados na interpretação dos registos. Seguir-se-á uma descrição detalhada sobre a 
origem dos dados, assim como as técnicas de processamento aplicadas em cada fonte de dados. 

 

1. Metodologias de estudo 

1.1. Reflexão sísmica 

1.1.1. Generalidades 

O princípio da reflexão sísmica consiste na emissão de uma onda de pressão (ondas P) de 
determinada frequência a partir de uma fonte sísmica artificial. Esta onda propagar-se-á 
uniformemente em todas as direcções do espaço e ao encontrar uma interface que separe meios 
de impedância acústica diferente, é parcialmente reflectida em direcção à superfície, onde é 
captada por um dispositivo de recepção designado por geofone, que no caso da reflexão sísmica 
marinha se designa por hidrofone (Fig. III.1). A energia remanescente da onda (a fracção que não 
foi devolvida em direcção à superfície) é transmitida em profundidade, propagando-se até 
encontrar outra interface que assinale um novo contraste de impedância acústica. O processo 
continua até que a energia tenha sido totalmente atenuada. 

Praticamente todos os sistemas de reflexão sísmica marinha de alta-resolução (monocanal) 
são constituídos por quatro componentes principais, conforme se mostra na Fig. III.1: (1) fonte 
sísmica através da qual se dá a emissão da onda sísmica, também designado por impulso acústico; 
(2) a fonte de energia que faz accionar a fonte sísmica; (3) a cadeia de hidrofones (streamer) que 
capta as ondas de pressão do sinal de retorno (eco), convertendo-o em sinal eléctrico (analógico); 
e (4) gravador / registador, onde o sinal analógico é convertido em digital, seguindo-se a sua 
gravação e / ou registo, temporário ou permanente. 

Como foi anteriormente referido, o princípio básico da reflexão sísmica assenta na reflexão 
do som a partir de uma interface que encerre um contraste de impedância acústica entre dois 
meios. Na reflexão sísmica marinha de alta-resolução (monocanal), a reflexão do som ocorre 
muito próximo da vertical, ou seja, o ângulo entre o feixe de incidência e o de reflexão é 
aproximadamente 90º. Neste caso, a série de ecos que se registam são assumidos como uma 
representação fiel da variação dos sucessivos estratos que se estabelecem ao longo da coluna 
sedimentar, o que possibilita aplicar directamente os conceitos da estratigrafia sequencial nos 
perfis de reflexão sísmica, baseando-se estes, principalmente, na análise sísmica sequencial e fácies 
sísmica (Mitchum et al., 1977). 
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Fig. III. 1 – Esquema simplificado da técnica de reflexão sísmica. Adaptado do sítio da Applied Acoustics Engineering 
(http://www.appliedacoustics.com). 

 

A impedância acústica (Z) é definida como sendo o produto da velocidade com que o som se 
propaga num determinado meio (c) pela sua densidade (ρ) e tem como unidade de medida o 
Rayle (1 Rayle = kg/m2 · s). O coeficiente de reflexão (R) de uma onda sobre uma superfície 
plana é definido como a razão entre a amplitude (pressão) da onda reflectida (Zr = Z2) e a 
amplitude da onda incidente (Zi = Z1), e vem em função do contraste de impedância acústica 
entre dois meios. A impedância acústica e o coeficiente de reflexão são dados pelas seguintes 
equações: 

 

ρ
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O valor típico de R para uma transição água/ar é ~1, o que significa que praticamente 100% 
da energia é reflectida e nenhuma é transmitida. Já para uma transição água/rocha o valor típico é 
de ~0,5 (50%) e para uma transição água/areia o valor típico é de ~0,2 (20%). Importa referir 
que para uma incidência não vertical, como acontece no sonar de varrimento lateral ou na 
reflexão sísmica multicanal, onde são empregues streamers com comprimentos de ordem 
quilométrica, o coeficiente de reflexão definido como sendo a razão entre as amplitudes depende 
de outros parâmetros, tais como a velocidade das ondas cisalhantes (ondas S). 

A energia reflectida a partir de um reflector sísmico em direcção ao hidrofone é proporcional 
à amplitude do impulso acústico emitido pela fonte sísmica e à magnitude do contraste de 
impedância, ou seja, do valor absoluto do coeficiente de reflexão. Porém, para a classe de 
sistemas de reflexão sísmica marinha abordados neste trabalho (alta-resolução monocanal), o 
coeficiente de reflexão poderá também ser significativamente afectado pelo efeito da dispersão 
(scattering) devido à rugosidade da interface (Urick, 1982). Assim, embora a quantidade de energia 
reflectida seja independente do sinal do coeficiente de reflexão, a forma da onda que deriva desse 
reflector (wavelet) irá ter a fase invertida para um contraste de impedância negativo (Z2 < Z1). 
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Na reflexão sísmica marinha o primeiro horizonte é composto pela coluna de água, sobre o 
qual se localiza a fonte sísmica e os hidrofones (Fig. III.1), ao passo que os sedimentos que se 
localizam abaixo da superfície do fundo do mar formam um meio de elevada complexidade para 
a propagação do som. A detecção de ondas sísmicas reflectidas pelos hidrofones depende de 
vários factores, entre os quais a frequência e amplitude do impulso sísmico emitido, da geometria 
do grupo de hidrofones (streamer) e sua sensibilidade, processos de perdas de energia (absorção e 
dispersão), amplitude dos coeficientes de reflexão ocasionados pelos sucessivos estratos da 
coluna sedimentar (transmissão) e pelo ruído ambiente. 

Num determinado meio, os processos de perdas visco-elásticas associadas com a absorção 
mostram uma dependência do alcance e da frequência da frente de onda, de acordo com a 
seguinte equação: 

 

r
eP

P
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r

kα−

= 0           ( E q .  I I I . 3 ) 

 

onde Pr se refere à amplitude da pressão recebida a uma distância r da fonte, em tempo duplo, 
tendo por base uma pressão padrão P0 à distância de 1 m; αk é o coeficiente de absorção 
determinado para o material em que a frente de onda está a interferir (dado em nepers / m / Hz); 
e fr refere-se à frequência recebida. 

A potência frkα−  da Eq. III.3 representa as perdas por absorção que o impulso acústico sofre, 
enquanto que o termo 1/r representa a atenuação em amplitude devido a processos de 
divergência esférica, fenómeno este que, para o tipo de reflexão sísmica em causa, também é 
afectado pela rugosidade do fundo ou reflector. Para um fundo ou reflector idealmente liso, a 
componente de perdas por transmissão devido ao efeito de divergência é de 20 log (2r), mas se o 
fundo ou reflector de interesse se apresentar com rugosidade, a perda por divergência passa a 
valer 20 log (r2). 

Dos parágrafos anteriores pode-se concluir que quanto maior é a frequência, maior será a 
atenuação, resultando o registo em ecos de pequena amplitude. Na reflexão sísmica marinha de 
alta resolução (monocanal) é frequente registarem-se variações de impedância muito baixas no 
interior dos estratos. Para detecção destas variações muito subtis são necessários impulsos que 
incorporem altas-frequências, estando estas suportadas por larguras de banda suficientemente 
amplas associadas, normalmente, a fontes sísmicas de baixa potência (output source level). 
Adicionalmente, a escala da rugosidade da superfície (fundo do mar ou superfícies de deposição) 
poderá ser da mesma ordem de grandeza da resolução requerida, pelo que a dispersão (scattering) 
pode ser uma importante componente do sinal captado pelos hidrofones. 

A resolução vertical reflecte a capacidade de se distinguirem dois reflectores adjacentes, sendo 
determinada pelo comprimento do impulso produzido pela fonte acústica. De acordo com 
Sheriff & Geldart (1983), a máxima resolução vertical é ¼ do comprimento da onda dominante 
do impulso transmitido. Por exemplo, um impulso produzido por uma fonte do tipo sparker com 
uma frequência central de 750 Hz propagando-se numa camada sedimentar com uma velocidade 
de 1700 m/s terá um comprimento de onda de 2.26 m, pelo que a resolução vertical estará 
próxima de 0.5 m. Este valor significa que no registo não será possível identificar estruturas 
geológicas de espessura inferior. Contudo, dado que com o aumento da profundidade as ondas P 
tendem a enriquecer em baixas frequências devido à progressiva perda das frequências mais 
elevadas (absorção do sinal), e simultaneamente a aumentar a velocidade de propagação devido a 
alterações das propriedades reológicas das camadas (desidratação e compactação), a resolução 
vertical tende a diminuir com o aumento da profundidade. 
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Na sísmica de reflexão, a resolução horizontal é dada pela Primeira Zona de Fresnel 
(Reynolds, 1997), que é equivalente ao diâmetro da frente de onda com espessura máxima igual a 
¼ do comprimento da onda dominante. Uma vez que a fonte acústica irradia energia em todas as 
direcções do espaço, o impulso sofre o efeito de divergência esférica1, o que leva a que a área 
insonificada seja consideravelmente maior do que a que é ocupada pela bolha de ar, no caso de 
uso de um sparker. Todavia, nem toda esta área resulta em sinal útil para o registo. Por outras 
palavras, um eco que se julga representar um ponto sobre o fundo situado na vertical da fonte 
sísmica representa, afinal, uma área cuja dimensão está contida na Primeira Zona de Fresnel, ou 
simplesmente Zona de Fresnel (Fig. III.2). O raio (rfz) da Zona de Fresnel pode ser calculado 
através da seguinte expressão: 

 

f
tVrfz 2

=  (m)         ( E q .  I I I . 4 ) 

 

onde V é a velocidade de propagação do som no meio; t é a distância em tempo-duplo; e f a 
central da fonte sísmica. 

 

Por exemplo, com uma celeridade na propagação do som na coluna de água 1500 m/s, uma 
distância de 250 ms da fonte sísmica ao fundo e uma frequência dominante de 750 Hz, o 
comprimento da Zona de Fresnel é de 6.8 m. Isto significa que o terreno afastado 3.4 m para 
cada bordo relativamente à fiada contribuirá para o sinal de retorno. Generalizando, a partir da 
Eq. III.4 observa-se que quanto maior a frequência, menor será o raio, e portanto maior a 
resolução. O contrário acontece com o aumento da velocidade e do tempo de propagação.  

Estes e outros constrangimentos estabelecem a grande diferença entre as práticas de reflexão 
sísmica de alta resolução (monocanal) e os trabalhos de média e baixa resolução (multicanal) 
empregues sobretudo na indústria do petróleo e gás natural. As especificidades e exigências da 
primeira são distintas da segunda, a começar pelas fontes sísmicas e hidrofones e terminando no 
processamento e representação do sinal. Para uma leitura completa destas problemáticas 
recomenda-se a consulta dos trabalhos de Yilmaz & Doherty (1987), Helbig & Treitel (1997) e 
Brouwer & Helbig (1997). 

Genericamente pode considerar-se que na reflexão sísmica marinha de alta-resolução são 
apenas empregues quatro categorias de fontes sísmicas: (1) impulso controlado (pinger 3.5 kHz, 
chirp sonar ou sonda paramétrica); (2) aceleradores de massa de água (boomer e air-gun); (3) explosão 
(sparker); e (4) implosão (water-gun). Cada uma destas fontes emite um sinal dentro de um espectro 
de frequências característico, dependendo a sua aplicação da finalidade pretendida para o registo. 
De forma muito simplista e como foi anteriormente referido, quanto mais alta for a frequência 
central de uma fonte sísmica, maior será a sua atenuação e, por conseguinte menor a capacidade 
de penetração do impulso acústico, embora seja melhorada substancialmente a resolução (vertical 
e lateral). 

Os sparkers correspondem ao tipo de fontes que o IH utilizou nos levantamentos utilizados 
neste estudo. Uma fonte do tipo sparker (Fig. III.3-A) consiste num grupo de eléctrodos que, ao 

                                                 
1 A divergência esférica é um fenómeno que afecta a propagação de qualquer onda de pressão. À medida que o som se 
propaga no meio, este ocupa um volume cada vez maior, variando a pressão com o inverso do quadrado da distância 
percorrida. 
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receberem uma corrente eléctrica proveniente da fonte de energia2, gera uma descarga eléctrica 
(explosão) que volatiliza a água, criando instantaneamente uma bolha de vapor. A expansão 
imediata da bolha gera um impulso de pressão positiva onde se formam as baixas frequências. 
Devido à pressão hidrostática exercida em redor da bolha, entretanto expandida, esta entra em 
colapso, produzindo-se uma segunda bolha de ar que gera as altas-frequências. 

 
Fig. III. 2 – Esquema da resolução vertical e horizontal alcançada num sistema de reflexão sísmica. Retirado de 
Kearey et al. (2002). 

 

Ambas as bolhas primitivas geram um impulso acústico quase perfeito. Porém, o problema 
deste tipo de fontes reside no facto das bolhas se repetirem até que a energia seja dissipada 
completamente. Esta oscilação faz aumentar a duração do impulso, causa interferência destrutiva 
nas frequências de interesse (notching) e corresponde a um sinal muito variável e de baixa 
semelhança entre disparos (Fig. III.3). As fontes tipo sparker têm a seu favor o facto de serem 
fiáveis, simples de manusear e de manter, apresentam um apreciável nível de potência de saída 
(output source level) e uma considerável largura de banda, com manutenção de um significativo 
espectro de altas-frequências (entre 1.5 e 2.5 kHz). 

 
Fig. III. 3 – (A) Fonte sparker com 8 conjuntos de eléctrodos (16 condutores) montados num catamaran. (B) Cadeia 
de hidrofones em fase de lançamento para a água. 

                                                 
2 A unidade de energia das fontes de energia que accionam fontes sísmicas através de princípios electro-mecânicos, como o 
sparker, é o Joule. Um Joule equivale a 1 Watt por segundo (W/s). As fontes tipo sparker são tipicamente accionadas por fontes 
de energia que operam entre os 100 e os 10 000 J. 
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Fig. III. 4 – Perfil de sparker ao largo do Cabo da Roca: A) Domínio em tempo do traço 60456; B) Domínio em 
frequência do traço 60456. A partir deste último é possível constatar que existe um largo espectro de frequências 
para ser utilizado numa fonte do tipo sparker, mas simultaneamente verificam-se importantes abruptos (spectral nulls), 
ou seja, as frequências não estão equitativamente distribuídas pela totalidade da largura de banda. Este fenómeno 
designa-se por notching e resulta da interferência destrutiva das sucessivas bolhas que se formam e colapsam. 

 

Conforme já referido, a captação dos ecos provenientes do fundo do mar e coluna 
sedimentar é conseguida através de hidrofones (Fig. III.1). Os hidrofones são transdutores 
normalmente construídos a partir de material piezoeléctrico (capacidade de mudar de forma 
quando lhe é aplicada uma determinada tensão eléctrica) de forma cilíndrica (Fig. III.3-B), e de 
elevada sensibilidade à variação de pressão, sendo capazes de registar a totalidade da gama de 
frequências e amplitudes contidas nos ecos (Helbig & Treitel, 1997) provenientes do fundo e sub-
fundo marinho. 

De uma forma simplificada, os hidrofones produzem uma corrente eléctrica contínua (DC) 
proporcional às variações de pressão associadas à passagem das ondas sísmicas P pela superfície 
piezoléctrica. Depois, este sinal sofre uma pré-amplificação e, por vezes, uma filtragem passa-
banda antes de ser digitalizado. Os hidrofones estão normalmente encapsulados numa mangueira 
de borracha (streamer) preenchida por um líquido acusticamente inerte para que onda de pressão 
seja transmitida da água ao hidrofone sem distorções de qualquer espécie, ou seja, sem que seja 
adicionado outro reflector devido a contrastes de impedância acústica entre os dois meios. 

Após recepção dos ecos provenientes das reflexões do fundo e sub-fundo há necessidade de 
tratar a informação e representá-la de forma a proceder-se à análise e interpretação da estrutura 
sísmica do fundo do mar. Com o avanço tecnológico da informática, especialmente ao nível da 
velocidade dos processadores e das cartas de conversão de sinal analógico em digital (ADC), o 
armazenamento de sinal de reflexão sísmica de alta-resolução em formato digital passou a ser um 
lugar comum. O sinal é discriminado em amostras temporalmente equidistantes, quantificado de 
acordo com uma determinada resolução (número de bits) e gravado em fitas magnéticas, em disco 
rígido ou outros dispositivos de armazenamento, de acordo com formatos específicos 
estabelecidos pelos fabricantes ou pela Society of Exploration Geophysicistys (SEG). 

Porém, há alguns anos atrás, quando a tecnologia não estava tão avançada, era frequente o 
sinal ser directamente impresso em rolos de papel térmico, constituindo essa impressão a única 
forma de registo do levantamento, conseguida através de uma impressora térmica. 
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1.1.2. Noções gerais de interpretação dos registos 

A interpretação de perfis de reflexão sísmica (sismostratigrafia) baseia-se na assumpção de 
que há uma correspondência directa entre a chegada de um eco e a presença de uma 
descontinuidade física que se traduz, regra geral, num horizonte geológico. Todavia, podem 
existir alguns artefactos que se não forem tidos em consideração poderão induzir a interpretações 
erróneas. 

Em levantamentos de reflexão sísmica marinha, o sinal que é reflectido a partir das interfaces 
existentes no sub-fundo é registado à superfície, através de hidrofones, com um ângulo próximo 
da normal de incidência do impulso acústico. Esse sinal de retorno designa-se por reflexão 
primária. Todavia, existem múltiplos caminhos que o sinal poderá percorrer após reflexão numa 
interface, designando-se por reverberações. Na Fig. III.5 são mostrados vários caminhos 
possíveis para o sinal.  

 
Fig. III. 5 – Diagrama do registo da reflexão do fundo e reverberações de superfície, numa superfície regular (A) e 
numa superfície acidentada (B). Legenda: z1 refere-se à coluna de água menos a média das profundidades a que se 
encontra a fonte acústica (a1) e os hidrofones (a2); z2 refere-se ao dobro da coluna de água menos a média das 
profundidades a que se encontra a fonte acústica [(a1 + a2)/2]. Adaptado de Applied Acoustics Engineering (1998).  

 

De um modo geral, as reflexões múltiplas tendem a ter menores amplitudes do que as 
reflexões primárias, devido ao facto do sinal perder energia ao longo do processo de reflexão 
(atenuação). Não obstante, existem dois casos de reverberações com elevado coeficiente de 
reflexão e, por essa razão, tendem a apresentar amplitudes comparáveis às reflexões principais, 
designadamente a reflexão da superfície da coluna de água e a reflexão do fundo (e de toda a 
sequência subsequente). No presente estudo, como não se empregaram sistemas de reboque em 
profundidade (deep tow), o problema do primeiro não se coloca, mas a identificação do segundo é 
crucial para uma interpretação correcta do registo. Os múltiplos mimetizam sempre uma reflexão 
principal e podem ser distinguidos dos restantes reflectores porque o seu espaçamento é 
aproximadamente igual à distância que separa o hidrofone do fundo (Fig. III.6). 

A onda directa é outro sinal de elevada amplitude que normalmente fica registado num perfil 
de reflexão sísmica. Se a distância da fonte acústica ao hidrofone for menor do que o dobro da 
distância do hidrofone ao fundo, o primeiro sinal registado após a emissão será a onda directa 
(Fig. III.5). Por diversas razões existem situações em que é aplicado um atraso (delay), não ficando 
assim registada a onda directa. Porém, o seu registo é de extrema importância no processamento 
de sinal, uma vez que este contém a assinatura da fonte acústica, a qual será necessária para 
remover do sinal primário as reverberações produzidas na superfície da água (Fig. III.6). 
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Fig. III. 6 – Esquema dos caminhos possíveis que o sinal percorre na coluna de água. Legenda: 1 – reflexão a partir 
do fundo; 2 – reflexão a partir da superfície da coluna de água, seguida de reflexão no fundo; 3 – reflexão a partir do 
fundo, seguida de reflexão na superfície da coluna de água; 4 - a partir da superfície da coluna de água, com reflexão 
no fundo, terminada por nova reflexão na superfície. Adaptado de Applied Acoustics Engineering (1998). 

 

Estas reverberações de superfície, ou múltiplos de caminho curto (short-path multiples) geram-
se porque a fonte acústica irradia energia (som) em todas as direcções do espaço, viajando uma 
porção do impulso acústico em direcção à interface ar-água, sendo aí posteriormente reflectida 
para o hidrofone. Dado que apenas um dos caminhos corresponde ao registo real do fundo, os 
restantes caminhos carregam um sinal (ruído) que vai adulterar o sinal primário. Este fenómeno é 
mais notório na reflexão do fundo, onde o coeficiente de reflexão é mais elevado, mas todo o 
registo ao longo do traço (disparo) é afectado. Uma vez que este ruído está contido no espectro 
de frequências da reflexão primária, não sendo por isso possível removê-lo através da aplicação 
de filtros passa-banda, a sua atenuação é conseguida através da desconvulsão da onda directa 
(spike deconvolusion). 

Dadas as propriedades únicas da sismostratigrafia é possível aplicar directamente os conceitos 
da estratigrafia sequencial nos perfis de reflexão sísmica (Fig. III.7), baseando-se estes, 
principalmente, na análise sísmica sequencial e análise da fácies sísmica (Vail & Mitchum, 1977). 
A análise dos parâmetros da fácies sísmica baseia-se na identificação primária dos atributos 
sísmicos de uma determinada unidade (configuração da reflexão, continuidade e amplitude) e sua 
respectiva forma externa (Fig. III.8). Logo que a fácies sísmica esteja descrita e mapeada, 
enquadrada portanto no espaço, é possível extrair informação relativamente ao ambiente 
sedimentar que presidiu à sua formação (Mitchum et al., 1977). 

Autores como Vail et al. (1977), Vail et al. (1984) ou Van Wagoner et al. (1988) desenvolveram 
técnicas em que sequências estratigráficas são inferidas a partir de perfis de reflexão sísmica, 
assumindo que os reflectores sísmicos estão intimamente relacionados com superfícies crono-
estratigráficas, nomeadamente superfícies de deposição ou discordâncias. Para além do 
estabelecimento das relações espacio-temporais das diferentes unidades sísmicas presentes numa 
determinada área de estudo, a partir da geometria dos reflectores é ainda possível classificar 
geneticamente as unidades, determinar a sua espessura, o seu ambiente deposicional e inferir a 
paleo-fisiografia da área de estudo. 

Estes conceitos foram inicialmente empregues na reflexão sísmica multicanal, mas a utilização 
dos mesmos princípios aplicados à reflexão sísmica de elevada resolução (frequências centrais 
superiores a 1 kHz) têm provado bons resultados em inúmeros estudos de plataformas 
continentais, tais como no Mar de Alboran (Hernández-Molina et al., 1994 ou Fernández-Salas et 
al., 1996), Mar de Marmara (Smith et al., 1995), costa de Nova Jersey (Duncan et al., 2000), Golfo 
de Cadiz (Lobo et al., 1999; 2001; 2002), Golfo da Biscaia (Lericolais et al., 2001), Mar da China 
(Berné et al., 2002), ou na Baia de Fundy na Nova Escócia (Dashtgard et al., 2007), entre tantos 
outros. 
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Fig. III. 7 – Registo típico de um sismograma de reflexão sísmica monocanal após processamento (aplicação de 
filtros passa-banda, ganhos e correcção estática). A resolução vertical prática (gráfica) neste registo é de 
aproximadamente 0.4 m. A onda directa regista um afastamento da fonte acústica ao hidrofone de cerca de 15 m 
(tempo directo). Perfil adquirido com um sistema boomer operado a 100 Joules. Legenda: T – início da transmissão do 
sinal (0 ms); D – onda directa; F – fundo do mar; Rc – topo da rocha consolidada (formações sedimentares 
basculadas do Cretácico); M – múltiplo do fundo; S1, S2 e S3 – três unidades sísmicas da cobertura sedimentar 
superficial que se distinguem pela fácies e por estarem limitadas superior e inferiormente por reflectores terminais, 
respectivamente no topo e base; Hm – fácies hummocky; Tr – fácies sísmica semi-transparente; Ol – terminação offlap; 
Dl – terminação downlap; Te – truncatura por erosão; Cf – fácies de preenchimento de vale (channel fill). 

 

A análise sísmica sequencial é baseada na identificação de unidades sismostratigráficas 
constituídas por uma sucessão relativamente estável de estratos, designada por sequência 
deposicional. As reflexões sísmicas são empregues para definir unidades crono-estratigráficas, 
uma vez que cada interface que separe dois tipos de rocha diferente produz reflexões sísmicas. 
Estas podem tratar-se de conformidades ou inconformidades. Os limites superiores e inferiores 
das sequências deposicionais são reconhecidos nos perfis sísmicos pela identificação de reflexões 
causadas pelas terminações laterais dos estratos, conforme ilustrado na Fig. III.9. 

Relativamente à análise estrutural, são vários os elementos que podem ser identificados. Em 
regime de tectónica dúctil as dobras apresentam formas características de antiforma ou sinforma. 
Porém, em regime de tectónica frágil as principais características dos diferentes elementos 
estruturais são: (1) falhas normais – a estratigrafia encontra-se subtraída ou removida, verificam-
se interrupções sistemáticas dos reflectores, ocorrem difracções com os vértices alinhados e há 
distorção ou desaparecimento das reflexões abaixo do plano de falha suspeito; (2) falhas inversas 
– a estratigrafia encontra-se repetida, ocorrem frequentemente antiformas a tecto do plano de 
falha suspeito e há um aumento súbito da velocidade de propagação do som no meio (velocity pull-
up); e (3) falhas de desligamento – verifica-se uma faixa de reflectividade incoerente ao longo do 
plano de falha suspeito (usualmente sub-vertical), ocorrendo por vezes flower structures. 

Em regime de tectónica salífera regista-se que: (1) domas salíferos – evidenciam ausência de 
reflexão frequentemente delineada pela terminação dos reflectores adjacentes que enquadram um 
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sinforma anelar; e (2) “tifonismo” – ocorrem estruturas de colapso normalmente seladas por 
deposição de estratos de maior velocidade de propagação de som no meio. 

 
Fig. III. 8 – Exemplos de padrões de reflexão interna dentro das sequências sísmicas paralelas e progradantes 
(Mitchum et al., 1977).  

 

 
Fig. III. 9 – Terminações observáveis numa sequência estratigráfica ideal (Mitchum et al., 1977). 

 

1.2. Sonar de varrimento lateral 

1.2.1. Generalidades 

Um sistema de sonar de varrimento lateral consiste, basicamente, numa unidade processadora 
(transceiver), um cabo electro-mecânico para condução de sinal e reboque, uma unidade de sub-
superfície que transmite e recepciona os impulsos acústicos, e uma unidade para visualização e 
registo dos dados. 
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A unidade de sub-superfície é normalmente um corpo fusiforme (vulgarmente designada por 
peixe) com cerca de 1.5 m de comprimento onde estão instalados dois transdutores, um em cada 
bordo (Fig. III.10). O transdutor, na maioria dos sistemas, é uma placa de cerâmica piezoeléctrica. 
É a sua vibração que gera o impulso acústico (ou “feixe”), o qual é direccionado favoravelmente 
para o fundo em virtude dos transdutores estabelecerem um certo ângulo com a horizontal, 
normalmente superior a 10º (tilt angle). Este “feixe” é estreito no plano horizontal (<1.5º), o que 
permite varrer uma fatia muito precisa do fundo, mas é suficientemente largo no plano vertical 
(>40º), o que associado ao basculamento dos transdutores permite uma insonificação eficaz da 
coluna de água abaixo da linha dos transdutores. 

 
Fig. III. 10 – (A) Peixe de sonar lateral com depressor instalado; (B) Peixe de sonar lateral em fase de recuperação. 

 

Na grande maioria dos casos, o peixe de sonar de varrimento lateral é rebocado em 
profundidade por uma embarcação (Fig. III.11) a uma distância do fundo que deve variar 10 a 20% do 
alcance lateral (Fig. III.12). O som viaja na coluna de água até que alcança um obstáculo (fundo ou alvo 
na coluna de água). Parte dessa energia acústica, sob a forma de som é então reflectida ou retro-
reverberada (backscattered) em direcção ao transdutor. O mesmo transdutor que produziu o impulso 
acústico é agora usado para receber o sinal de retorno. O material do transdutor é mecanicamente 
excitado pela variação de pressão do impulso de retorno, transformado em sinal eléctrico, amplificado 
e impresso directamente em papel através de um registador oceanográfico, conforme descrito 
anteriormente para os registos de reflexão sísmica, ou digitalizado e visualizado/armazenado em 
computadores. Em virtude do peixe ter instalado um transdutor em cada bordo, a imagem que se 
obtém do fundo aparece em duas faixas, designando-se por sonografia (Fig. III.12). A largura de 
terreno que é coberta, ou seja, o alcance lateral vem em função do intervalo de tempo que medeia o 
disparo de dois “feixes” consecutivos. 

 
Fig. III. 11 – Esquema de operação com um sonar de varrimento lateral rebocado. Obtido de Klein Associates 
(http://www.l-3klein.com). 
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Fig. III. 12 – Exemplo de um registo de sonar de varrimento lateral (não corrigido). A linha vermelha representa o 
seguimento do fundo. No canal de estibordo (direita) é possível observar uma série de sulcos sobre o fundo. No 
canal de bombordo (esquerda) é possível observar o enrocamento de um molhe de protecção. Notar na dimensão 
dos objectos que jazem sobre o fundo (bombordo). Sonografia adquirida em formato digital através de um sistema 
Klein 5000, com um alcance lateral de 50 m. 

 

A intensidade do sinal que retorna aos transdutores (backscatter) está relacionada com uma 
série de factores, entre os quais a natureza e geometria do fundo, o ângulo de incidência 
(Fig. III.13) e atenuação das ondas acústicas (Blondel & Murton, 1997). Se o fundo do mar fosse 
uma superfície plana, a quantidade de energia reflectida obedeceria unicamente à Lei de Snell 
(ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão), sendo muito baixa para ângulos de incidência 
baixos. Contudo, como o fundo do mar é irregular, à micro-escala, essa micro-fisiografia é que 
permite que a energia incidente em determinados pontos seja preferencialmente redireccionada 
de volta ao transdutor (Fig. III.14). Por exemplo, para um fundo de natureza sedimentar, 
teoricamente o meio onde o fundo se apresenta mais regular, quanto mais grosseira for a 
granulometria do sedimento (cascalheira) maior será a quantidade de energia reflectida. Por 
oposição, um sedimento de granulometria fina (lodo) reflectirá menos energia, em parte por 
apresentar uma superfície menos irregular, e por outro lado porque tende a absorver mais energia 
(efeito de amortecimento). 

 
Fig. III. 13 – Esquema de retorno dos ecos de sonar de varrimento lateral. Adaptado de Fish & Carr (1990). 
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Fig. III. 14 – Esquema que mostra a diferença entre reflexão pura do sinal quando incide sobre o fundo (A) e retro-
reverberação ou backscatter (B). Adaptado de Mazel (1985). 

 

No que concerne às resoluções físicas dos sistemas de sonar de varrimento lateral de elevada 
frequência (100 e 500 kHz), há a considerar: (1) resolução transversal (across-track); e (2) resolução 
longitudinal (along-track). A resolução transversal corresponde a metade do comprimento do 
impulso, o qual está directamente relacionado com a sua duração (Fig. III.15). Por seu turno, a 
resolução longitudinal (along-track) não é constante e piora com o aumento da distância ao 
transdutor, estando directamente dependente da abertura horizontal do “feixe” e da sua 
geometria, isto é, com o efeito de campo próximo e campo distante (Fig. III.16). 

Para os sistemas convencionais de feixe simples, pode afirmar-se que até uma determinada 
distância, o “feixe” insonifica uma faixa de terreno igual à largura do transdutor. Essa distância 
designa-se por campo próximo (Cp) e baseia-se na seguinte expressão empírica: 

 

λ

2LCp =  (m)          ( E q .  I I I . 5 ) 

onde L é a largura do transdutor e λ o comprimento de onda do impulso. 

Porém, a partir do limite do campo próximo, a faixa de insonificação aumenta. A 
deterioração da resolução longitudinal é tanto maior quanto maior é θ (ângulo de abertura do 
“feixe”). O efeito prático deste fenómeno é que dois alvos separados por uma distância menor do 
que a largura do transdutor (campo próximo) ou menor do que a resolução longitudinal para o 
campo distante aparecerão como um alvo único no registo. A resolução longitudinal resulta assim 
na distância mínima entre dois objectos, paralelos à direcção de progressão do peixe, que permite 
o seu registo como objectos separados (Fig. III.17). Esta distância está dependente da velocidade 
de reboque e da taxa de disparo dos impulsos acústicos, mas a largura do feixe é o factor mais 
crítico na sua determinação. 

 

Fig. III. 15 – Exemplos de 
interacção entre o comprimento 
do impulso acústico e a 
morfologia do fundo. No caso 
(A) a largura do trem de ondas 
não consegue resolver dois 
alvos próximos entre si, 
enquanto que no caso (B), uma 
vez que o comprimento do 
impulso é menor, já se torna 
possível o sistema discriminar 
esses mesmos alvos. Adaptado 
de Mazel (1985). 
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Fig. III. 16 – Esquema do campo próximo e campo distante. As unidades mencionadas representam os seguintes 
parâmetris: L é a largura do transdutor; λ o comprimento de onda do impulso; e θ o ângulo de abertura do “feixe”. 
Retirado de Mazel (1985). 

 

 
Fig. III. 17 – Exemplo do efeito da abertura do ângulo e como tal afecta a resolução longitudinal. Retirado de Fish & 
Carr (1990). 

 

1.2.2. Noções gerais de interpretação dos registos 

O emprego da técnica de visualização do fundo subaquático através de sonar de varrimento 
lateral (Flemming, 1976; Johnson & Helferty, 1990; Fish & Carr, 1990; Blondel & Murton, 1997) 
permite, entre outras, as seguintes tarefas: 

• Cartografar depósitos sedimentares de diferentes granulometrias e texturas. 

• Cartografar afloramentos rochosos. 

• Cartografar falhas e outros lineamentos morfológicos com expressão 
superficial. 

• Detectar objectos antrópicos ou elementos característicos do fundo (feature) 
que sobre este repousem.  

Uma sonografia de sonar lateral é uma imagem acústica do fundo subaquático, normalmente 
exibida numa palete de tons cinza a 8 bits, em que as tonalidades mais escuras reflectem um 
backscatter mais elevado e tonalidades mais claras reflectem um backscatter de menor intensidade. 
Porém, a ordem poderá estar invertida. 

A sombra acústica é uma característica intrínseca das sonografias de sonar lateral, a qual 
representa uma janela de tempo em que os transdutores não recebem sinal de retorno 
(Fig. III.18). Esta particularidade confere uma dimensão suplementar ao registo, permitindo 
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estimar certas propriedades do fundo, nomeadamente o comando de uma determinada 
morfologia acidentada, invocando para tal relações simples de trigonometria. 

Conforme se pode conferir na Eq. III.6 e pela Fig. III.18, o triângulo gerado pela altura do 
objecto (Ho), o comprimento oblíquo da sombra acústica do objecto (Cos) e a distância horizontal 
desde a vertical do peixe à sombra acústica (Dh) é semelhante ao triângulo que é obtido se for 
usada a distância do peixe ao fundo (Df), a distância oblíqua até à sombra acústica do objecto (Do) 
e a distância horizontal desde a vertical do peixe à sombra acústica (Dh). Uma vez que para dois 
triângulos semelhantes, a razão entre dois lados correspondentes é igual, pode afirmar-se que a 
razão entre a altura do objecto e a altitude do sonar relativamente ao fundo é igual à razão entre a 
distância oblíqua do sonar ao ponto mais distante da sombra acústica do objecto. 
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Fig. III. 18 – Esquema ilustrativo da geometria do sistema de sonar de varrimento lateral. As relações 
trigonométricas permitem calcular a distância horizontal (Dh) e altura (Ho) do alvo. Adaptado de Mazel (1985). 

 

Conforme se viu, uma sonografia apresenta três tipos de imagem essenciais: (1) eco – resulta 
da reflexão directa do impulso acústico num objecto ou ponto notável; (2) ausência de sinal de 
retorno – pode tratar-se da sombra acústica ou da passagem do impulso acústico através da 
coluna de água; e (3) backscatter – compreende uma gama de intensidades de sinal de retorno que 
vai praticamente desde os ecos a valores tão próximos quanto os da sombra acústica. Todavia, o 
conhecimento prévio da geometria do impulso acústico e de algumas condicionantes da 
propagação do som no meio aquático são cruciais na identificação de artefactos que poderão 
estar presentes nas sonografias, os quais se não forem tidos em linha de conta poderão conduzir a 
interpretações erróneas.  

Um desses artefactos é o registo da superfície da coluna de água (Fig. III.12; Fig. III.19). A 
geometria do feixe no plano vertical mostra que a energia decai de uma forma muito gradual 



                        Metodologias e origem dos dados 

 50

(Fish & Carr, 1990), o que leva a que parte da energia, mesmo com o basculamento dos 
transdutores, alcance a superfície. Se a profundidade a que o peixe se encontra é inferior ao 
alcance lateral, então a superfície da coluna de água ficará registada com uma intensidade que 
depende da frequência e proximidade do peixe à superfície. 

Relacionado com os efeitos de atenuação sobre o sinal emitido, o backscatter irá decrescer de 
intensidade com o aumento da distância ao transdutor, para qualquer tipo de fundo, mas a 
diferentes taxas. A distância máxima à qual o retorno do backscatter chega ao transdutor com 
registo coerente designa-se por limite de backscatter. Alvos existentes para além deste limite não 
irão apresentar sombra acústica e dependente do alcance lateral escolhido, a intensidade de 
backscatter poderá vir a ser menor do que a do ruído de fundo ambiental. Por esta razão é comum 
encontrar-se uma faixa de baixa a muito baixa intensidade de backscatter situada sobre o limite do 
alcance lateral (Fig. III.19). Este fenómeno afecta sobretudo as sonografias analógicas, as quais 
não puderam contar com uma correcção de Ganhos Variáveis no Tempo (TVG, acrónimo de 
Time Varying Gain) durante a aquisição e registo de sinal. 

O sinal de retorno (backscatter ou reflexão pura) resultante do impulso acústico que é 
transmitido à água não será o único sinal a chegar aos transdutores. Existe uma grande 
quantidade de fontes de sinal alternativo (ruído) que podem aparecer nos registos das mais 
variadas formas, podendo, em casos extremos, invalidar a interpretação dos mesmos (Fig. III.19). 
As fontes de ruído podem ser divididas em duas categorias: (1) origem ambiental, ou seja, as que 
existiriam sempre, quer estivesse ou não a decorrer o levantamento; e (2) origem antrópica. 

Embora as primeiras possam causar algum tipo de interferência no registo, normalmente não 
inviabilizam a interpretação dado que este tipo de ruído é de baixa a muito baixa frequência 
(chuva, ondulação, etc). As segundas, essas sim poderão inviabilizar a aquisição de dados 
dependendo das condições de reboque do peixe, tais como profundidade e distância ao navio ou 
a sensores de utilização paralela com o sonar de varrimento lateral. Daqui poderá resultar ruído 
acústico, como o que é gerado por fontes acústicas que são normalmente utilizadas em conjunto 
com o sonar de varrimento lateral (fonte do tipo sparker, por exemplo) para rentabilizar o tempo 
de navio, ou ruído eléctrico, como o que é gerado por deficiência de funcionamento de certos 
componentes do sistema (slip-ring, por exemplo) envolvidos na transmissão do sinal. 

 
Fig. III. 19 – Registo de sonar de varrimento lateral adquirido com o sistema Klein 531T (alcance lateral de 250 m). 
Em virtude da sonografia ter sido adquirida em formato analógico, nota-se que os canais não têm o TVG e os níveis 
de corte (thershold) equilibrados. É também possível verificar que o canal de bombordo (cima) não está correctamente 
isolado em termos eléctricos, uma vez que se regista interferência de um equipamento de bordo. No caso do ruído 
eléctrico derivado dos slip-ring, este é provocado porque há alteração no comprimento de cabo (aproximação do peixe 
à superfície). Para profundidades de operação relativamente baixas (inferiores a 40 m), a descarga do banco de 
condensadores da fonte de energia que alimenta o sparker fica registada na sonografia (interferência acústica). Este 
registo pertence ao levantamento utilizado para o presente estudo e a sua localização encontra-se na Fig. V.20. 
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1.3. Sondagem batimétrica 

1.3.1. Breves considerações 

A sondagem batimétrica é uma técnica que visa modelar a superfície do fundo subaquático 
por meio de levantamentos hidrográficos, onde um navio ou embarcação sonda uma área 
seguindo linhas contínuas, uniformemente espaçadas, em que cada sonda se refere à 
profundidade de um e só um ponto. Atendendo à finalidade a que se destina a cartografia, cada 
um desses levantamentos apresenta características próprias, em particular no que respeita à escala 
ou ordem de levantamento, ou seja, quão apertada é a malha de medições da profundidade (IHO, 
2005). Assim, é natural que junto a costa, por questões de segurança da navegação, obras de 
engenharia ou exploração de recursos, ocorra uma maior densidade de levantamentos. Porém, à 
medida que se dá o afastamento à linha de costa, diminui a densidade de cobertura e aumenta a 
heterogeneidade das ordens de levantamento, até que em áreas de grandes fundos deixa de haver 
levantamentos sistemáticos e passa a cartografia a ser baseada em levantamentos não sistemáticos 
GEBCO (General Bathymetric Charts of the Oceans). Este problema tender-se-á a diluir no tempo 
com o recurso aos sistemas acústicos de varrimento que permitem obter uma cobertura total de 
fundo, designadamente através de Sondadores Multifeixe (SMF) e sonares interferométricos. Não 
obstante, é comum uma carta náutica de escala média (1:150 000 a 1:500 000) ser servida por 
dados provenientes de diferentes ordens de levantamentos realizados com Sondadores de Feixe 
Simples (SFS). 

Os SFS determinam a profundidade pela medição do intervalo de tempo que medeia entre a 
transmissão de um único impulso acústico e a subsequente recepção do seu eco, tendo por base o 
conhecimento da velocidade média de propagação do som na água, o que permite a aquisição em 
contínuo do perfil de profundidades na vertical do transdutor (Fig. III.20). Os SMF utilizam um 
princípio idêntico, sendo necessário o conhecimento do perfil da velocidade de propagação do 
som ao longo da coluna de água para guiamento dos “feixes” e a atitude da embarcação (balanço, 
cabeceio e arfagem) para o posicionamento rigoroso da sonda dada por cada “feixe”, isto é, 
segundo vários ângulos relativamente à vertical do transdutor (Fig. III.20). 

 
Fig. III. 20 – Esquema simplificado de instalação e funcionamento dos SFS e SMF. 

 

Depois de ser efectuado o levantamento hidrográfico e da informação ser tratada, 
nomeadamente depois de corrigidos os erros específicos que afectam o registo, às profundidades 
medidas (sondas) deve-lhe ser subtraído o efeito de maré, ficando estas referidas a um datum 
vertical, que deverá ser o Zero Hidrográfico (ZH). Após os dados de profundidade estarem 
devidamente validados, estes são compilados de forma a proceder-se à representação da 
superfície através de um Modelo Digital de Terreno (MDT). Um MDT corresponde à 
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representação de uma superfície baseada num conjunto de coordenadas XYZ, em que as 
coordenadas Z representam o atributo elevação. No caso da modelação de fundos subaquáticos, 
Z representa o atributo profundidade. 

 
1.3.2. Métodos de interpolação 

A interpolação é uma técnica usualmente empregue para estimar valores desconhecidos de 
uma função a partir de valores conhecidos. No contexto das geociências, o problema da 
interpolação de variáveis espaciais pode ser descrito do seguinte modo: 

1) Dispõe-se de um número finito de observações que caracterizam um 
determinado fenómeno. 

2) As observações disponíveis possuem coordenadas planimétricas precisas 
(X/Y ou Lat-Long). 

3) O fenómeno que se pretende estudar é descrito por uma função f 
desconhecida. 

4) Como a função f é desconhecida torna-se necessário encontrar um modelo 
que descreva essa função. 

5) O modelo encontrado, que resulta de um ajustamento de uma superfície aos 
valores conhecidos, incluirá um ou mais parâmetros que são estimados a 
partir dos valores conhecidos de f. 

6) Deve quantificar-se a margem de erro associada ao facto de se utilizar a 
função f(x) em função de f. 

Os métodos de interpolação para representação de superfícies que derivam de pontos 
discretos irregularmente distribuídos podem ser classificados em métodos exactos (predição) e 
métodos aproximados (alisamento). A principal diferença entre estas duas classes advém do facto 
das observações pontuais, utilizadas para ajustar a função de interpolação, serem conservadas no 
primeiro caso e substituídas por valores aproximados pertencentes à superfície de interpolação, 
no segundo caso. A adopção de valores aproximados para gerar a superfície de interpolação 
origina sempre erros residuais, os quais podem ser mitigados com uso de critérios como, por 
exemplo, a soma dos quadrados dos desvios (método dos mínimos quadrados). Por seu turno, 
um interpolador exacto respeita a posição e valor dos pontos observados, ou seja, a superfície é 
gerada passando por todos os pontos amostrados. 

Quando a variável em análise representam um atributo como uma cota ou uma sonda, 
convém escolher interpoladores exactos, e em que estes se baseiem na atribuição de pesos 
variáveis dependentes da distância entre o valor conhecido e o valor a estimar. São exemplos 
destes métodos, entre outros, as técnicas de: (1) triangulação; (2) interpolação por Ponderação do 
Inverso da Distância (IDW, acrónimo de Inverse Distance Weight), nos casos em que não se 
adoptam medidas de suavização; ou (3) krigagem, nos casos em que não se emprega o efeito 
pepita. 

 
1.3.2.1. Triangulação 

A estrutura apoiada por Triangulação de Malhas Irregulares (TIN, acrónimo de Triangulated 
Irregular Network) assenta na partição do domínio espacial em triângulos. A malha irregular a criar 
depende do número dados e respectiva densidade. Cada observação assume a posição de um 
vértice ou nó da malha, interligando-se as arestas entre os pontos observados. A triangulação 
estima um ponto com base apenas em três observações. Após selecção do triângulo para o qual 
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se pretende produzir uma estimativa, procede-se ao ajuste de um plano aos seus vértices. O 
ponto estimado situa-se no centro geométrico do triângulo, o qual materializa o ponto de união 
de três novos triângulos dentro do triângulo maior. A área de cada um destes triângulos menores 
(Fig.III.21) pode ser usada como função ponderadora da estimativa (Isaaks & Srivastava, 1989). 

 
Fig. III. 21 – Esquema da triangulação. Adaptado de Isaaks & Srivastava (1989). 

 

A estimativa da superfície para a posição Z0 (Z estimado) será, de acordo com a notação 
utilizada na Fig. III.21 e conforme expressão da Eq. III.7, resultado da ponderação de cada 
observação (ZI, ZJ, ZK) pela área do triângulo oposto: 
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Os pesos adoptados são normalizados de modo a totalizarem o valor de um (1.0), garantindo-
se deste modo estimativas não enviesadas. As estimativas obtidas dependem da triangulação 
escolhida, já que esta determina as três observações a utilizar na estimação. Uma das 
possibilidades é a triangulação de Delaunay (Weibel & Heller, 1991). Nestes modelos, cada nó da 
malha é ligado aos dois nós mais próximos de modo a constituir triângulos de ângulos e lados 
muito similares, garantindo simultaneamente o menor ângulo possível de todos os ângulos. 

Ao contrário do que sucede com algumas malhas regulares, o valor da variável elevação numa 
malha triangular irregular permanece na exacta posição onde o dado foi amostrado, obviando 
assim problemas de precisão numérica, o que permite preservar o rigor do posicionamento dos 
dados de origem. É por isso que a triangulação de Delaunay se generalizou como método de 
interpolação por triangulação aplicado à cartografia. Porém, devido ao facto da união dos pontos 
se traduzir numa superfície plana (face do triângulo), este método pode ser menos apropriado 
para descrever morfologias complexas, sendo o resultado tanto pior quanto maior for o 
espaçamento da rede de amostragem. 

 
1.3.2.2. Inverso da distância 

Esta técnica preconiza a adopção de pesos que são proporcionais ao inverso da distância 
elevado à potência (p) entre o valor observado e o valor a estimar. Este método baseia-se na 
assumpção de que a superfície interpolada deverá ser mais influenciada pelos pontos mais 
próximo e menos influenciada pelos pontos mais distantes. À medida que a potência da distância 
aumenta, as observações mais próximas recebem cada vez maior ponderação no cálculo da 
estimativa. Por outro lado, se a potência diminuir, os pesos atribuídos às observações tornam-se 
progressivamente cada vez mais semelhantes. A escolha da potência da distância é por isso 
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determinante para o tipo de estimativa que se obtém. Uma função IDW simplista (Shepard, 1960) 
tem a seguinte expressão: 

 

( ) pd
dw 1

=           ( E q .  I I I . 8 ) 

 

em que w (d) é a ponderação atribuída à observação; d mede a distância entre a observação 
localizada e o valor a estimar; e p é a potência a que se eleva a distância na função. 

Quando o interpolador IDW calcula um nó da malha (regular), atribui pesos aos dados 
observados sob a forma de fracções, totalizando a soma de todos os pesos considerados na 
estimativa o valor de um (1.0). Contudo, quando um determinado valor observado coincide com 
um dos nós da malha, o peso atribuído à distância entre um e outro é necessariamente um (1.0), 
dado que a distância é nula. Às observações em redor desse ponto observado é atribuído o peso 
zero (0.0). Este fenómeno, que poderá ser extremo no caso da observação coincidir precisamente 
com o nó da malha, é responsável por fenómenos de enviesamento da estimativa conhecidos por 
“olho-de-boi”. Para obviar este artefacto, introduz-se um factor de alisamento da superfície, 
assente em mínimos quadrados, que força o interpolador a não considerar o ponto amostrado. 
Neste caso, está-se perante um método aproximado e não um método exacto. 

Para além deste artefacto, o interpolador apresenta outras carências, nomeadamente o facto 
de ser difícil determinar qual a distância mínima entre observações para que algumas destas 
possam ser consideradas como redundantes. Outra debilidade do interpolador advém do facto de 
ser muito sensível à distribuição irregular de pontos, ou seja, pontos aglomerados (clusters) 
possuirão igual peso. 

 
1.3.2.3. Krigagem 

A geostatística analisa fenómenos naturais causados por processos físicos, cuja distribuição 
espacial tem um carácter misto, ou seja, apresentam alguma estruturação (ordem), mas 
simultaneamente incorporam alguma aleatoriedade na ocorrência dos valores observados 
(processos estocásticos). A variância é uma das principais ferramentas utilizadas na geostatística 
para caracterização de uma variável regionalizada, a qual exprime a variação do comportamento 
das variáveis ao longo de uma direcção particular (continuidade espacial). Trata-se de uma medida 
do grau de correlação espacial entre as amostras da variável estudada. Se o espaçamento entre 
amostras ao longo de uma linha for uma distância (h), a variância pode ser estimada para 
distâncias múltiplas de (h) através da seguinte expressão: 

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]( ) 2

1.2
1 ∑=

+−=
hn

i
hxiZxiZ

hn
hγ       (Eq. III.9) 

 
onde xi representa o valor da variável no ponto i; xi+h representa outros valores da variável em 
intervalos de distância h; e n (h) é o número de pares de pontos à distância h. 

Calculando as variâncias para os diferentes valores de h, é possível projectar os resultados 
num semi-variograma. O semi-variograma descreve a auto-correlação espacial de um 
determinado processo físico em função da distância e da direcção entre pares de observações e a 
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sua análise segundo várias direcções possibilita saber se o fenómeno em estudo é isotrópico, ou 
se a respectiva continuidade espacial é variável com a direcção (anisotropia). 

Segue-se a identificação do modelo teórico que melhor se ajusta ao semi-variograma 
experimental. Os modelos teóricos mais usados no ajuste de semi-variogramas de variáveis 
espaciais são o gausiano, o exponencial, o esférico e o linear. A escolha de um modelo teórico 
virá sempre em função do comportamento da amostra. 

Se os valores da variável estiverem representados graficamente e a forma do semi-variograma 
for conhecida, então é possível estimar valores da superfície em pontos não amostrados. Este 
método é denominado por krigagem. Através deste método pretende-se minimizar a variância da 
estimativa e que o estimador não seja enviesado, tendo a estimativa uma média igual à da amostra. 
O facto do cálculo da probabilidade do valor estimado estar contido entre determinados limites 
obriga, no entanto, a assumir que os erros da estimação são normalmente distribuídos. Assim, um 
dos pressupostos para se aplicar a krigagem é que a variável estudada terá que ser estacionária. A 
estacionaridade significa que todas as observações do fenómeno são realizações de um mesmo 
processo aleatório e consequentemente possuem a mesma distribuição de probabilidades. A 
estacionaridade traduz-se na homogeneidade espacial do fenómeno físico. 

A krigagem abarca vários métodos, designadamente a krigagem simples, a krigagem universal 
e a krigagem ordinária. As diversas variantes de estimação por krigagem distinguem-se através do 
modelo adoptado para a função aleatória. A krigagem simples assume que o valor da função 
aleatória é constante e conhecido para todo o domínio espacial. A krigagem ordinária assume que 
o valor esperado da função aleatória é constante, mas desconhecido, possibilitando esta técnica a 
existência de flutuações locais da função aleatória desde que se verifique a condição de 
estacionaridade da média para cada vizinhança local. Por último, a krigagem universal admite que 
o valor esperado da função aleatória é desconhecido, apresentando flutuações entre vizinhanças. 
A tendência da função aleatória é modelada através de uma combinação linear das coordenadas 
geográficas das observações. 

 

2. Origem dos dados 

Concorrem para o presente estudo três tipos de dados: (1) sondas batimétricas; (2) 
sonografias de sonar de varrimento lateral em formato analógico (fiadas) e digital (mosaicos); e (3) 
perfis de reflexão sísmica monocanal (sparker). As sondas batimétricas disponíveis para a área de 
estudo resultam de levantamentos sistemáticos realizados desde 1978 até ao presente, 
constituindo a base cartográfica de vários documentos náuticos editados pelo IH. No caso das 
sonografias de sonar de varrimento lateral, bem como perfis de reflexão sísmica monocanal 
foram adquiridos durante um dos cruzeiros científicos SISPLAT. Ambas as tipologias de dados 
tiveram reforço com dados digitais provenientes de campanhas mais recentes, como é o caso do 
cruzeiro MINIBEX (sonar lateral) e EUROSTRATAFORM (reflexão sísmica). 

 

2.1. Cruzeiro SISPLAT VIII 

O cruzeiro científico SISPLAT VIII, conduzido pelo IH, realizou-se entre Fevereiro e Março 
de 1999, a bordo do NRP “Almeida Carvalho”. Foram adquiridas 33 linhas de reflexão sísmica 
(≈ 800 km), tendo-se, em 17 dessas linhas, obtido simultaneamente sonografias de sonar lateral 
numa extensão total de cerca de 470 km (Fig. III.22). Durante o levantamento o navio deslocou-
se com uma velocidade média de 5 nós. O streamer foi rebocado 30 m a ré do navio. O 
posicionamento foi garantido através de Global Position System (GPS). 
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Os perfis de reflexão sísmica foram gerados a partir de uma fonte do tipo sparker, operado a 
1000 Joules, frequência central em torno de 750 Hz e com um intervalo entre disparos de 250, 500 e 
1000 ms, consoante a profundidade de operação. Em algumas fiadas, a profundidades maiores, foram 
aplicados atrasos de gravação (delay) de 250 ms. O sinal foi adquirido por um hidrofone de 8 elementos 
espaçados 0.5 m e com pré-amplificador incorporado. Ao sinal recebido pelo hidrofone foi aplicado 
um filtro passa-banda 400 Hz – 2 kHz, tendo o sinal sido registado em papel térmico a partir de um 
registador oceanográfico EPC 9800.  

O sistema analógico KLEIN 531T foi o sistema de sonar de varrimento lateral empregue no 
cruzeiro. O ângulo de abertura horizontal a 100 kHz é de 1.2º e o ângulo vertical de insonificação 
é de 40º. O sinal foi gravado em fita magnética e impresso em papel húmido a partir de um 
registador oceanográfico EGG. Em termos de representação do backscatter, a alta reflectividade 
aparece em tons escuros e a baixa reflectividade em tons claros (Fig. III.19). O levantamento foi 
efectuado com um alcance lateral de 250 m. A distância do peixe ao fundo variou entre 5 e 75 m. 

 

2.2. Cruzeiro MINIBEX 

O cruzeiro MINIBEX realizou-se em Julho de 2001, a bordo do navio oceanográfico 
“Minibex” para o Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS). Neste 
cruzeiro foram adquiridas fiadas de sonar de varrimento lateral (digital), a noroeste da Ericeira, a 
cerca de 3 milhas náuticas da costa, entre as batimétricas dos -30 e -50 m (Fig. III.22). 

 
Fig. III. 22 – Diagrama de cobertura das linhas de reflexão sísmica monocanal e sonar de varrimento lateral e do 
mosaico de sonar lateral MINIBEX. 
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O levantamento foi efectuado com um sistema de sonar de varrimento lateral KLEIN 2000. Trata-
se de um sistema digital de feixe simples que opera em dupla-frequência (100/384 kHz) e resoluções 
longitudinais de 1º para 100 kHz e 0.2º para 384 kHz. Os transdutores foram montados de modo a 
perfazerem um ângulo de 20º com a horizontal (tilt angle) e o ângulo vertical de insonificação é de 40º. 
O alcance lateral usado foi de 165 m. O sinal foi registado a partir de uma workstation tipo industrial 
através da aplicação Isis Sonar v6.6 (TRITON ELICS INTERNATIONAL) tendo o sinal sido 
digitalizado numa carta ADC a 16 bits (PC31). Foram obtidas 1024 amostras por canal, sem 
downsampling, e os ficheiros guardados no formato *.xtf (Xtended Triton Format) Durante o 
levantamento a embarcação deslocou-se a uma velocidade constante aproximadamente de 5 nós. A 
distância do peixe ao fundo variou entre 12 e 23 m. O posicionamento do peixe foi garantido através 
de um sistema de posicionamento acústico Ultra-Short Base Line (USBL) associado a um GPS. 

 

2.3. Cruzeiro EUROSTRATAFORM 

O cruzeiro científico EUROSTRATAFORM, conduzido pelo IH, realizou-se em Novembro 
de 2004, a bordo do NRP “D. Carlos I”. Embora a área de interesse caracterizada durante este 
cruzeiro tivesse sido a plataforma continental adjacente ao Canhão Submarino da Nazaré, foi 
realizada uma linha de reflexão sísmica, durante o trânsito, com cerca de 50 km de comprimento, 
de orientação N-S, com início e fim no Cabo Carvoeiro e Cabo Raso, respectivamente 
(Fig. III.24). 

A linha de reflexão sísmica em questão foi obtida com um sistema tipo sparker, operado a 
300 Joules, com uma frequência central aproximadamente de 1 kHz e com um intervalo entre 
disparos de 333 ms (3 pps). O sinal foi adquirido por um hidrofone de 20 elementos espaçados 
0.36 m e com pré-amplificador incorporado, amostrado a 10 kHz e processado digitalmente por 
um sistema TEI Delph Seismic 2.7 (ADC’s @ 16 bits). Os dados foram guardados em ficheiros 
*.tra3. Durante a aquisição de sinal o navio deslocou-se a uma velocidade aproximada de 4 nós. O 
posicionamento foi garantido através do sistema integrado de navegação e atitude Seapath 200. 

 

2.4. Mosaico de sondagem 

A informação batimétrica que serviu de base à construção do MDT (Fig. III.34) foi 
essencialmente compilada a partir da Base de Dados Hidrográfica do Instituto Hidrográfico 
(BDH-IH), à qual se adicionou um mosaico de sondas adquirido através de SMF durante o 
cruzeiro científico “Canyons 2006”, realizado a bordo do R/V “Pelagia”, em Setembro de 2006 
(Fig. III.23). Os dados carregados a partir da BDH-IH consistem em levantamentos sistemáticos 
de SFS realizados pelo IH, entre 1978 e 2000, a que se junta um levantamento de SMF realizado a 
bordo do NRP “D. Carlos I”, em 2005. Todavia, no canto sudoeste da área de estudo não há 
sondas, o que conduzirá à criação de alguns artefactos. 

Os dados de sondagem obtidos com SFS, desde 1978 a 2000 (levantamentos A a F da 
Fig. III.23), representam diferentes realidades tecnológicas, quer ao nível da emissão e recepção 
do sinal acústico, quer ao nível da exactidão do posicionamento. A título de exemplo, nos 
levantamentos realizados na década de 80, o SFS mais utilizado era a sonda Atlas Deso 10. O 
registo era obtido através de uma minuta de sondagem (impressão em papel). Na década de 90 e 
até actualidade tem sido utilizado o SFS Atlas Deso 20, que já suporta dois canais de aquisição 
(33 e 210 kHz), sendo o registo obtido em formato digital. No que se refere ao posicionamento, 
                                                 
3 O formato *.tra (trace) foi criado pela Triton Elics International e corresponde a um SEG-Y integer 16 bits conforme o 
preconizado por Barry et al. (1975), com excepção da ordem de redacção dos bytes seguir a arquitectura little-endian byte 
order ou INTEL, e ainda para o facto do cabeçalho do ficheiro (os primeiros 3200 bytes) não se apresentarem em formato 
EBCDIC, mas sim em formato ASCII. 
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poderão ter sido empregues sistemas tão díspares como o GPS, o POLAR-FIX, ou 
TRISPONDER, com decréscimo de exactidão do primeiro para o último. 

No que concerne aos dados oriundos dos SMF, dois sistemas foram empregues. No caso do 
cruzeiro realizado com o NRP “D. Carlos I”, os dados foram adquiridos através de um sistema 
Kongsberg-Simrad EM 120, frequência de 12 kHz, com um ângulo de abertura de 2º para a 
transmissão e de 2º para a recepção (2ºx2º), geração de 191 feixes por impulso acústico e um 
ângulo de cobertura de 150º. Relativamente ao cruzeiro “Canyons 2006”, os dados foram 
adquiridos através de um sistema Kongsberg-Simrad EM 300, frequência de 30 kHz, com um 
ângulo de abertura de 1º para a transmissão e de 2º para a recepção (1ºx2º), geração de 135 feixes 
por impulso acústico e um ângulo de cobertura de 150º. Em ambos os cruzeiros, o 
posicionamento foi garantido através do sistema integrado de navegação e atitude Seapath 200. 

 

3. Tratamento dos dados 

À semelhança da origem dos dados, também o seu processamento apresenta três tipologias 
distintas: (1) dados em formato analógico (sonar lateral e reflexão sísmica), os quais tiveram que 
ser transformados em formato raster para poderem ser tratados; (2) dados em formato digital 
(sonar lateral e reflexão sísmica), adquiridos em cruzeiros científicos mais recente; e (3) mosaico 
de sondagem. Neste último caso, embora não tenhamos intervencionado os dados ao nível do 
processamento de sinal, pudemos manipular todo o universo de sondas disponíveis de forma a 
construir o MDT que melhor servisse os interesses da análise morfométrica e caracterização 
morfológica da área de estudo. 

 
Fig. III. 23 – Diagrama de compilação dos mosaicos de sondas da área de estudo. Os levantamentos 
reportam-se aos seguintes anos: (A) 1999-2000; (B) 1982-1995; (C) 1985-1995; (D) 1978-1985; (E) 1972-1982; 
(F) 1978-1983; (G) 1997; (H) 2005; e (I) 2006. 
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3.1. Dados em formato analógico 

Dada a impossibilidade de gravação do sinal em fita magnética durante o levantamento e de se 
terem verificado problemas de ordem técnica na conversão dos registos analógicos de sonar de 
varrimento lateral para formato digital, todos os dados raw do cruzeiro SISPLAT VIII (registos em 
papel) foram rasterizados num scanner de rolo, em secções de 100 Mb, com uma resolução gráfica de 
400 dpi e precisão de 8 bits por pixel, e gravados em formato *.tif. 

A recuperação da navegação das linhas de reflexão sísmica e sonar de varrimento lateral, ou seja, a 
reconstituição dessas linhas através da manipulação das posições discretas obtidas durante o cruzeiro, 
designadamente a correcção do layback (sonar lateral) e compensação do offset (reflexão sísmica) seguiu 
o protocolo descrito em Badagola (2008), de que nos parágrafos seguintes se descreverá de forma 
resumida. 

Os perfis de reflexão sísmica gravados em *.tif foram convertidos posteriormente em ficheiros 
SEG-Y através da aplicação Image to SEG-Y 1.6 (Chesapeake Technologies Inc). Esta aplicação gera 
um ficheiro que segue os critérios definidos por Barry et al. (1975), correspondendo a um formato 16-
bit Integer (data sample format code 3), o que significa que as amplitudes das amostras estão quantificadas 
por um número inteiro que varia entre 0 e 65 535. Deste modo foi possível transformar cada coluna de 
pixéis do perfil de reflexão sísmica em traços sísmicos (Fig. III.24) e simultaneamente amostrar esse 
sinal com um intervalo entre amostras de 125 µs. O resultado final foi a produção de um ficheiro com 
os traços e respectivo posicionamento acoplado (SEG-Y). 

 
Fig. III. 24 – Geo-referenciação da linha sísmica na aplicação Image to SEG-Y. No canto inferior esquerdo aparece 
uma tabela com as posições e “fora” associado. Quando esta informação deixa de estar a vermelho e passa a preto, 
significa que essa posição já está associada a uma determinada coluna de pixéis no sismograma. Sobre o sismograma, 
a associação de uma determinada coluna de pixéis a uma posição coordenada encontra-se representada por uma linha 
azul estilo traço-ponto. 

 

A partir do momento que é criado o ficheiro SEG-Y e o mesmo verifica estar correctamente 
organizado, respeitando a estrutura standard (Rev 0 ou Rev 1), a navegação corrigida e nenhum tipo de 
anomalia na amplitude do sinal, é possível aplicar as mesmas técnicas de processamento de sinal que se 
aplicaria a um SEG-Y produzido directamente a partir de um gravador digital. Nesse sentido, foram 
aplicados filtros passa-banda, Ganhos de Controlo Automático (AGC, acrónimo de Automatic Gain 
Control), empilhamento dos traços (stacking) e remoção do efeito de swell (Fig. III.25). 

Os registos de sonar lateral não sofreram nenhum tipo de processamento de sinal. Porém, 
tendo em vista a correcção de velocidade e remoção da coluna de água, as sonografias resultantes 
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da rasterização dos ficheiros foram geo-referenciadas e geo-rectificadas através de um Sistema de 
Informação Geográfica (SIG). Para correcção do efeito de velocidade foram gerados Ground 
Control Points (GCP) acessórios sobre o limite do alcance lateral e na extensão do “fora” 
corrigido do efeito de layback (Fig. III.26-A), os quais permitiram a deformação dos segmentos 
rasterizados em polinómios de 1º grau. O erro de geo-referenciação dos pixéis é inferior a 2 m. 
Apesar de uma imprecisão de ordem métrica na localização das formas e estruturas do fundo do 
mar, resultante da imprescindível deformação após geo-referenciação das imagens, o erro de 
orientação destas estruturas é tipicamente inferior a 5º. 

 
Fig. III. 25 – Segmento de um perfil de reflexão sísmica processado na aplicação SeismicGIS (TEI). A  –  Registo 
processado com aplicação de filtros passa-banda, controlo de ganhos e stacking (a linha verde refere-se ao seguimento 
do fundo raw); B  –  Correcção de swell (a linha a vermelho reporta-se ao fundo não filtrado). Notar como após a 
aplicação das correcções estáticas a secção acústica do perfil torna a geometria dos reflectores mais nítida. 

 

Para a geo-rectificação da imagem (remoção da coluna de água) foi aplicada uma técnica de 
Rubber Sheeting, a qual permite ajustar os pixéis da imagem entre GCP conhecidos através da 
distensão, compressão ou re-orientação das linhas que inter-ligam os referidos pixéis (Kubicki & 
Diesing, 2006). De forma a garantir uma correcção isométrica da imagem, foi gerada uma rede de 
GCP entre os “foras” conhecidos, tendo sido gerado um novo GCP a cada 50 m sobre a linha do 
fundo e outro equivalente sobre a linha dos 250 m (limite do alcance lateral) (Fig. III.26-A), 
embora sempre que a morfologia do fundo o justificasse, essa rede tenha sido adensada. Importa 
notar que quando a imagem não está corrigida, há lugar a uma forte compressão desta, que será 
tanto maior quanto mais distante estiver o peixe do fundo. Quando se corrige a imagem, 
removendo a coluna de água, as estruturas passam a estar correctamente dispostas no espaço 
(Fig. III.26-B). 

 

3.2. Dados em formato digital 

O processamento das sonografias adquiridas no cruzeiro MINIBEX foi realizado com a aplicação 
Isis Sonar (TEI). Cada fiada foi processada na frequência mais elevada (410 kHz), tendo sido aplicados 
ganhos variáveis no tempo (TVG) e correcção geométrica do feixe acústico (remoção da coluna de 
água, correcção de velocidade e obliquidade do feixe). A navegação carregada no ficheiro *.xtf já se 
encontra corrigida para a posição dos transdutores dado que deriva do sistema USBL. Após conclusão 
deste processo foi produzido o mosaico (tamanho do pixel de 0.5 m) através do sistema Delph Map 
(TEI). O backscatter apresenta-se numa escala de cinzas com uma amplitude de 8 bits, em que as 
tonalidades escuras indicam baixa intensidade de backscatter e as tonalidades claras indicam alta 
intensidade de backscatter. 

No caso da linha de reflexão sísmica adquirida no cruzeiro EUROSTRATAFORM, o 
processamento consistiu numa correcção da navegação com a aplicação Navigation Processing 
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(TEI) tendo em vista compensar o offset entre os hidrofones e a antena de GPS. A linha foi 
exportada no formato SEG-Y 16-bit integer e efectuado o geoencoding no software Delph Seismic 
(TEI), tendo sido escolhida uma resolução digital horizontal de 1.0 m. O processamento e pós-
processamento seguiu o mesmo procedimento do que o descrito para os perfis SISPLAT VIII, 
nomeadamente a aplicação de filtros passa banda, AGC, stacking, correcção de swell e digitalização 
dos reflectores. 

 
Fig. III. 26 – Método de geo-referenciação e geo-rectificação de sonografias analógicas de sonar de varrimento 
lateral (A) Esquema de distribuição dos GCP: 1 - "Foras" com correcção de layback (GCP de base); 2 - Limite do 
alcance lateral (250m); 3 - GCP marcados sobre o limite do alcance lateral e sobre a linha que define o fundo (não 
estão representados todos os pontos). (B) Resultado da aplicação do método de Rubber Sheeting. Notar que neste caso 
o peixe se encontra a meia-água, ou seja, o peixe encontra-se à mesma distância do fundo do que da superfície. A 
localização da sonografia encontra-se na Fig. V.20.  

 

3.3. Modelação da superfície batimétrica 

3.3.1. Selecção do método de interpolação 

Para seleccionar o método de interpolação do MDT calcularam-se várias superfícies batimétricas a 
partir dos três algoritmos anteriormente referidos (TIN, IDW e krigagem). Para testar os diferentes 
métodos de interpolação utilizou-se o método da validação cruzada. Esta técnica consiste na extracção 
de n pontos aleatórios de um conjunto de observações e utilização dos N-n pontos remanescentes para 
interpolar a superfície. A superfície criada é posteriormente usada para estimar valores para os pontos n 
extraídos. O princípio subjacente a esta técnica assenta no facto dos métodos de interpolação mais 
robustos, ou aqueles que melhor se adequam ao conjunto de dados observados, continuarão a 
produzir boas estimativas, não obstante a redução do número de amostras. Deste modo, foram criados 
dois sub-sets de dados, um com 90% e outro como 10% das sondas observadas. A selecção do método 
de interpolação mais adequado implicou a comparação dos coeficientes de correlação entre os valores 
observados e os valores estimados e entre os erros residuais e os valores observados. Constituíram 
ainda critérios estatísticos importantes o erro médio, o erro percentual absoluto médio e o erro 
quadrático médio. 
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Tab. III. 1 – Parâmetros utilizados nos três métodos de interpolação avaliados (TIN, IDW e Kriging). 

Método de interpolação Parâmetros Critério de pesagem

TIN Interpolação linear (Delaunay)

IDW 4.ª potência
Área de busca circular 
com raio de 20 km; 4 

sectores; 16 vizinhos por 
sectorKriging Semi-variograma experimental ajustado ao 

modelo teórico linear
 

 

As análises efectuadas revelaram que o modelo que melhor representa a superfície da área de 
estudo é a krigagem universal, com ajustamento ao modelo linear (pendor 4.14º). Dado que à escala 
regional a plataforma continental representa uma superfície inclinada, o “fenómeno” observado é 
considerado não estacionário. Por esta razão, para obviar a forte anisotropia da variável e garantir a 
melhor correlação entre as sondas observadas, escolheu-se a direcção NE-SW (45º), com 45º de 
tolerância para a construção do semi-variograma (Fig. III.27). 

 
Fig. III. 27 – Semi-variograma do mosaico (total) de sondas ajustado ao modelo linear. O pendor é de 4.14º (linha azul). A 
direcção do semi-variograma é a 45º, com 45º de tolerância. 
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Fig. III. 28 – Gráficos de correlação para o mosaico (total) de sondas obtidos pelo método de interpolação por krigagem 
universal (no gráfico KRG). 
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Tab. III. 2 – Parâmetros estatísticos referente ao erro residual calculado para um universo de 10% das observações.  
Parâmetro Valor

Coeficiente de dispersão 17.83%

Erro médio quadrático 45.6145  m

Erro percentual absoluto médio 1.7616  m

Erro médio 2.5578  m

Desvio padrão do erro 45.6105  m

 
 

3.3.2. Escolha da dimensão do pixel 

Num MDT, a escolha do tamanho do pixel, ou seja, da resolução da malha regular gerada a 
partir do mosaico de sondas é um problema crucial no âmbito da análise morfométrica e 
caracterização geomorfológica (Wilson et al., 2007). Porém, este problema ganha maior expressão 
quando se parte de um conjunto de observações que não apresentam distâncias uniformes entre 
si dentro de um certo raio de tolerância. Esta irregularidade, como já foi referido em várias 
ocasiões, advém do facto de concorrerem para o mosaico, sondas oriundas de diferentes técnicas 
de sondagem e de diversas escalas de levantamento hidrográfico. 

Num trabalho sobre dados de altimetria obtidos através de LiDAR (Light Detection And 
Ranging), Behan (2000) sugere que a dimensão óptima do pixel de um MDT deverá ser a mais 
aproximada possível da distância a que os pontos amostrados originalmente se encontram. 
Idealmente, cada pixel do modelo raster (malha) deverá conter um e só um nó resultante da 
amostragem original. Mais pontos em cada célula ocasionarão perda de informação. De modo 
inverso, se cada célula for mais pequena do que a distância original entre pontos, tal levará a que 
existam células em que o seu valor é puramente baseado em valores interpolados, aos quais está 
associado um erro, erro esse que poderá ser mais ou menos significativo em função do 
interpolador que se escolher. O problema apresentado por Behan (2000) e reavaliado por Smith et 
al. (2003) é um problema semelhante ao que afecta modelos produzidos a partir de SMF (Bjørke 
& Nilsen, 2005). Por seu turno, Smith (1993) advoga que cada levantamento hidrográfico, desde 
levantamentos a fio-de-prumo, passando por levantamentos sistemáticos de SFS de várias escalas, 
até aos levantamentos modernos de SMF deve ser tratado individualmente a fim dos dados serem 
interpolados pelo algoritmo que melhor se adapte à realidade dos dados. Os diferentes modelos 
são carregados numa base de dados de MDT, denominada Navigation Surface Database (NSD).  

Embora haja vantagens nas bases de dados de modelos relativamente às bases de dados de 
sondas discretas (Smith, 1993), o processo de alimentação dessas bases de dados implica a 
extracção de todos os valores dos perfis de sondagem e não apenas os valores equidistantes em 
função da ordem de levantamento hidrográfico. Deste modo a abordagem proposta por Smith 
(1993) não pôde ser aplicada ao presente estudo porque os dados batimétricos compilados não se 
encontram estruturados de modo conveniente à aplicação de um NSD. Por outro lado, na 
utilização dos dados de batimetria para inferência de processos modeladores da fisiografia do 
fundo do mar, é mais importante, por exemplo, preservar a localização e morfologia (pendor, 
aspecto ou rugosidade do terreno, etc) de uma escarpa de falha, isto é, a posição relativa dos 
pontos adjacentes do nó da malha, do que a profundidade absoluta referida a um datum. Porém, 
escolher tamanhos de pixel que procurem enfatizar detalhes da fisiografia à custa de erros 
grosseiros do valor da profundidade também poderão conduzir à criação de artefactos (ruído), 
além de gerar tamanhos de ficheiros difíceis de manipular. 

Tendo em conta as considerações anteriormente tecidas, tentou-se avaliar o impacto que 
diferentes tamanhos de pixel têm no MDT, conforme anteriormente justificado. Do universo de 
sondas disponíveis para este estudo (Fig. III.23) foram extraídos os valores de quatro parâmetros 
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estatísticos representativos da distância euclediana entre sondas (distância Euclediana), 
designadamente o alcance médio, a mediana, a média e a média quadrática (Tab. III.3). 

 
Tab. III. 3 – Parâmetros estatísticos usados na avaliação do tamanho do pixel. 

Parâmetro Valor (m)

Alcance médio

333Média quadrática

761.5

Média 199

Mediana 82
 

 

Os diferentes valores para o tamanho do pixel foram testados para um sector da plataforma 
que reproduz as diferenças na densidade de sondagem. A área de teste escolhida foi um 
rectângulo de 30 x 20 km situada sobre o bordo da plataforma, onde este é intersectado pelo Vale 
Submarino da Ericeira (Fig. III.23). A área escolhida compreende sondagem SMF e SFS nas 
escalas de 1: 25.000 e 1: 50.000. 

O valor baseado na distância média, arredondado para 200 m, assume ser a melhor solução 
de compromisso entre o erro de interpolação da profundidade e a representação detalhada da 
fisiografia da área de estudo. A Fig. III.29 mostra o MDT definitivo, em perspectiva, com a 
integração da informação do sector emerso adstrito disponível (dados obtidos através do 
SRTM 3). 

 

Fig. III. 29 – MDT da área estudo projectado em perspectiva. O sector do continente emerso adstrito não sofreu nenhuma 
interpolação pois os valores de altimetria derivam de uma malha regular com um tamanho de pixel de 90 m (modelo raster 
SRTM 3). O modelo apresenta uma sobre-elevação de 5x e uma iluminação do quadrante de NW. Sistema de projecção 
UTM 29N WGS84. 
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IV. ASPECTOS MORFOLÓGICOS DO RELEVO 
A batimetria que se apresenta para a área de estudo (Fig. IV.1)  poderá ser encarada como um 

modelo revisto da batimetria proposta por Mougenot (1989), mostrada na Fig. II.1. Todavia, não 
obstante o facto da batimetria que agora se propõe, no geral, não diferir grandemente da 
proposta por Mougenot (1989), os contornos de alguns aspectos morfológicos do relevo 
submarino são agora mais evidentes, como é o caso do bordo da plataforma continental, Vale 
Submarino da Ericeira e dos relevos acidentados entre os paralelos da Lourinhã e Peniche. Em 
parte, a melhoria verificada traduz o facto da densidade de cobertura de sondagem batimétrica da 
área de estudo e áreas limítrofes ser, hoje em dia, superior à obtida até meados dos anos oitenta. 

O mapa batimétrico (Fig. IV.1) foi obtido a partir do MDT elaborado para a área de estudo 
com os dados e métodos apresentados e explanados no Cap. III. Da análise destes dois produtos 
cartográficos foi possível segmentar a área de estudo em três domínios batimétricos distintos: (1) 
interno; (2) intermédio; e (3) externo. As principais características encontram-se sintetizadas na 
Tab. IV.1 que abaixo se apresenta: 

 
Tab. IV. 1 – Principais características da plataforma continental do Esporão da Estremadura. 

Máximo Mínimo Média

Área total (km2)
Largura (km) 79 38 60
Comprimento (km) 70 14 52
Profundidade do bordo (m) 440 70 264
Pendor  (º) 29 0.1 -

4,760

 
 

1. Caracterização dos domínios batimétricos 

1.1. Plataforma continental interna 
A plataforma continental interna define-se desde a linha de costa até ao ponto onde se regista 

uma alteração notória no gradiente de inclinação do terreno (Fig. IV.2). Apesar deste limite 
mimetizar a geometria da linha de costa, a profundidade a que se estabelece varia consoante o 
sector que se esteja a estudar, relativamente ao paralelo da Ponta da Lamparoeira. 

A norte do promontório da Ponta da Lamparoeira, o limite da plataforma interna define-se 
entre os -30 e -40 m, enquanto que a sul o limite se situa entre os -90 e -100 m. Todavia, no 
sector a sul é possível observar uma ligeira alteração do gradiente de inclinação nos perfis 
batimétricos Pi7 e Pi8 (Fig. IV.2), centrada em torno dos -40 m. Embora a inflexão registada aos 
-90/-100 m seja a que prevalece para cartografar o limite, este registo leva-nos ao seccionamento 
da plataforma a sul da Ponta da Lamparoeira em: (1) plataforma interna superior (até aos -40 m); 
e (2) plataforma interna inferior (entre os -40 e os -90m). 

Os perfis Pi4 e Pi5 (Fig. IV.2) mostram a assimetria morfológica de ambas as plataformas 
internas face ao paralelo da Ponta da Lamparoeira. Enquanto que a norte a plataforma interna 
apresenta uma rampa em que as batimétricas apresentam sempre equidistâncias constantes (Pi4; 
Fig. IV.2) até se entrar em domínio de plataforma média, a vertente sul do promontório 
submarino da Ponta da Lamparoeira exibe dois patamares (Pi5; Fig. IV.2), o primeiro aos -37 m e 
o segundo aos -102 m. Esta característica morfológica observa-se nos perfis do sector sul (Pi6 a 
Pi8; Fig. IV.2), embora de forma mais suavizada.  
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Fig. IV. 1 – Mapa batimétrico da plataforma continental do Esporão da Estremadura. A equidistância das 
batimétricas é de 10 m até aos -500 m, de 100 m até aos -1000 m e de 500 m para profundidades abaixo de -1000 m. 
As curvas de nível apresentam uma equidistância de 100 m. A toponímia submarina encontra-se na Fig. IV.3. 

 

 
Fig. IV. 2 – Perfis batimétricos que caracterizam a plataforma continental interna e seu limite inferior. As linhas a 
vermelho tracejado assinalam os patamares de inflexão da superfície. A localização dos perfis encontra-se na Fig. IV.3. 
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Consoante o sector da plataforma continental interna considerado seja o sector norte ou o 
sector sul, observam-se diferenças no gradiente de inclinação, o que leva a que estes sectores 
apresentem larguras diferentes (4 km a norte e 9 km a sul). Pese embora esta diferença, a 
morfologia do terreno de ambos os sectores caracteriza-se por superfícies regulares e de pendor 
muito fraco (< 1.5º). O traçado das batimétricas mimetiza, grosso modo, a linha de costa e o seu 
contorno é suave, embora por vezes se observe alguma sinuosidade, resultando esta da presença 
de afloramento rochoso. De um modo geral, a irregularidade observada no contorno das 
batimétricas da plataforma interna coincide com o prolongamento offshore dos três promontórios 
que modelam o litoral da área de estudo (Cabo Carvoeiro, Ponta da Lamparoeira e Cabo da 
Roca). 

 
Fig. IV. 3 - Modelo Digital de Terreno da plataforma continental do Esporão da Estremadura (iluminação oblíqua 
de NW). Legenda: CC – Cabo Carvoeiro; Be – Berlengas; VBe – Vale da Berlenga; AMPM – Aplanação Marginal 
Plataforma Média; PL – Ponta da Lamparoeira; CRo – Cabo da Roca; CRa – Cabo Raso; EL – Enseada de Lisboa; 
SSw – Serro do Sudoeste; CNT – Colina Nuno Tristão; ME – Mar da Ericeira; MC – Montanhas de Camões; PGZ – 
Pico Gonçalves Zarco; VSE – Vale Submarino da Ericeira; PDG – Planalto Diogo Gomes; ML – Monoclinal da 
Lourinhã; PF – Pico Focinho; e BA – Bacia-Alta. 

 

Consoante o sector da plataforma continental interna considerado seja o sector norte ou o 
sector sul, observam-se diferenças no gradiente de inclinação, o que leva a que estes sectores 
apresentem larguras diferentes (4 km a norte e 9 km a sul). Pese embora esta diferença, a 
morfologia do terreno de ambos os sectores caracteriza-se por superfícies regulares e de pendor 
muito fraco (< 1.5º). O traçado das batimétricas mimetiza, grosso modo, a linha de costa e o seu 
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contorno é suave, embora por vezes se observe alguma sinuosidade, resultando esta da presença 
de afloramento rochoso. De um modo geral, a irregularidade observada no contorno das 
batimétricas da plataforma interna coincide com o prolongamento offshore dos três promontórios 
que modelam o litoral da área de estudo (Cabo Carvoeiro, Ponta da Lamparoeira e Cabo da 
Roca). 

Consoante o sector da plataforma continental interna considerado seja o sector norte ou o 
sector sul, observam-se diferenças no gradiente de inclinação, o que leva a que estes sectores 
apresentem larguras diferentes (4 km a norte e 9 km a sul). Pese embora esta diferença, a 
morfologia do terreno de ambos os sectores caracteriza-se por superfícies regulares e de pendor 
muito fraco (< 1.5º). O traçado das batimétricas mimetiza, grosso modo, a linha de costa e o seu 
contorno é suave, embora por vezes se observe alguma sinuosidade, resultando esta da presença 
de afloramento rochoso. De um modo geral, a irregularidade observada no contorno das 
batimétricas da plataforma interna coincide com o prolongamento offshore dos três promontórios 
que modelam o litoral da área de estudo (Cabo Carvoeiro, Ponta da Lamparoeira e Cabo da 
Roca). 

 

1.2. Plataforma continental média 
A plataforma continental média é delimitada superiormente pelo limite inferior da plataforma 

continental interna e inferiormente pelo intervalo batimétrico -130/-150 m, conforme se pode 
observar nos perfis batimétricos da Fig. IV.4. Este limite caracteriza a passagem de um domínio 
superior onde as batimétricas exibem um contorno sinuoso e irregular, definindo relevos de 
maior ou menor expressão morfológica, a um domínio inferior de batimétricas equidistantes e de 
contornos suavizados. 

Na maioria dos casos (Pm2 a Pm5; Fig. IV.4) este limite está marcado por uma aplanação de 
pequena largura (<100 m). No caso do Pm5, essa aplanação apresenta uma largura maior porque 
o perfil escolhido pretende caracterizar o perfil longitudinal da parte vestibular do Mar da 
Ericeira, tendo o mesmo sido marcado sobre o talvegue da linha de drenagem submarina. 

 
Fig. IV. 4 – Perfis batimétricos que caracterizam a plataforma continental média e seu limite inferior. As linhas a 
vermelho tracejado assinalam a gama de profundidades a que se dá a ruptura de pendor e a passagem à plataforma 
continental externa. A localização dos perfis encontra-se na Fig. IV.3. 
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Individualizam-se as seguintes entidades morfológicas na plataforma continental média do 
Esporão da Estremadura: 

• Mar da Ericeira 
• Aplanação Marginal da Plataforma Média 
• Relevos Marginais da Plataforma Média (Serro do Sudoeste e Serro do 

Centro) 
• Costeiras Pêro da Covilhã 
• Bacia da Lourinhã 
• Colina Nuno Tristão 
• Montanha de Camões 
• Enseada de Lisboa 

O Mar da Ericeira é, talvez, a entidade morfológica mais notável da plataforma média. Trata-
se de uma depressão alongada na direcção E-W, centrada ao paralelo da Ericeira, que apresenta 
uma forma de cogumelo, mais larga no seu sector montante (c.a. 27 m) e mais estreita no seu 
sector vestibular (c.a. 3.5 km). Enquadrado a norte e a sul por relevos submarinos, o ME é 
delimitado interiormente pelo limite inferior da plataforma interna (-90/-100 m), onde define um 
arco de convexidade virada para leste. Até fundos de -125 m, o contorno concêntrico das 
batimétricas mantém-se, mas para ocidente, sensivelmente sobre o meridiano do Serro do Centro 
(39º42’W) a depressão sub-circular passa a apresentar uma morfologia de vale aberto e pouco 
encaixado (comando não superior a 30 m), primeiro segundo uma direcção WNW-ESE e depois 
segundo ENE-WSW, à passagem do meridiano 9º50’W. Esta direcção mantém-se até ao limite 
inferior da plataforma média. Os perfis dos dois sectores desta depressão podem ser conferidos 
na Fig. IV.8 (perfis L2 e L3). 

A Aplanação Marginal da Plataforma Média define uma plataforma de superfície irregular e 
pendor muito fraco (< 1.5º), que evolui aproximadamente entre os -120 m e os -150 m de 
profundidade. Esta aplanação, ou plataforma, está limitada a leste pelos relevos alongados 
marginais, designadamente o Serro do Sudoeste (a norte) e Serro Central (a sul). Na dependência 
do primeiro a aplanação atinge uma largura de 2 km, mas na dependência do segundo, a largura 
passa a 8 km. 

A norte do paralelo da Ponta da Lamparoeira e a leste da Aplanação Marginal da Plataforma 
Média, como referido no parágrafo anterior, individualizam-se dois relevos submarinos alongados, 
dissimétricos e de vertentes íngremes. O Serro do Sudoeste, de orientação NE-SW, cujo ponto 
culminante se define no Serro do Sudoeste (-33 m) situa-se mais a norte. O Serro do Centro, de 
orientação N-S, com ponto culminante definido aos -75 m, situa-se mais a sul. No seu conjunto, 
estes relevos constituem Relevos Marginais da Plataforma Média. 

Ao longo da vertente leste destes relevos estabelecer-se uma depressão que os delineia de 
forma indelével. No Serro do Sudoeste encontra-se instalado um vale em caixa com uma largura 
média de 1.4 km e comando máximo de 36 m (Fig. IV.7-A). No Serro do Sul observa-se um vale 
em “V”, de vertentes assimétricas e comando máximo de 29 m (Fig. IV.7-A). O talvegue do vale 
em caixa exibe um colo sensivelmente a meio do seu talvegue (Rm1; Fig. IV.7-B), o que leva ao 
estabelecimento de duas vertentes onde esta entalhada uma rede de drenagem submarina com 
sentidos de drenagem opostos. 

Para leste dos Relevos Marginais da Plataforma Média define-se um relevo submarino difuso, 
designado por Costeiras de Pêro da Covilhã. Esta entidade morfológica é constituída por vários 
pontos conspícuos, alongados (comprimento médio de 4 km), cuja orientação varia entre NNE-
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SSW e ENE-WSW. Por toda a área das CPC a profundidade varia entre -60 m e -90 m, mas o 
ponto culminante deste conjunto de relevos estabelece-se aos -42 m. 

 
Fig. IV. 5 – (A) Perfis batimétricos transversais sobre os Relevos Marginais da Plataforma Média (Rm2). (B) Perfil 
longitudinal do talvegue do vale em caixa que se estabelece paralelamente ao alinhamento do Serro do Sudoeste 
(Rm1). A localização dos perfis encontra-se na Fig. IV.3. 

 

A leste das Costeiras de Pêro da Covilhã instala-se uma ligeira depressão em forma de um 
crescente, com a convexidade apontada para leste, centrada ao paralelo da Lourinhã, designada 
por Bacia da Lourinhã. Esta depressão encontra-se limitada internamente pela própria rampa da 
plataforma interna e externamente pelos relevos constituintes das Costeiras de Pêro da Covilhã. 
O comando é subtil, não ultrapassando os 10 m relativamente ao terreno circundante. 

Imediatamente a sul do paralelo da Ponta da Lamparoeira, sobre o limite externo da 
plataforma média estabelece-se outro relevo difuso cujo ponto culminante se situa aos -96 m – 
Colina Nuno Tristão. O contorno deste relevo é, em geral, irregular, mas sobre o flanco sul 
podem observar-se duas vertentes abruptas e rectilíneas, as quais moldam o curso da parte 
vestibular do Mar da Ericeira. 

Ao paralelo da Serra de Sintra, a toda a largura da plataforma continental média, ocorre outra 
entidade morfológica notável – a Montanha de Camões. Trata-se de um relevo submarino de 
forma grosseiramente pentagonal, orientado segundo WNW-ESE cujo ponto culminante se situa 
aos -37 m. Este relevo submarino encontra-se segmentado por um pequeno vale de direcção 
NNE-WSW que, não tendo comunicação para o ME, porque drena directamente para a vertente 
continental, forma um lineamento morfológico que separa a Montanha de Camões em dois 
domínio batimétricos. Para este-sudeste deste vale as profundidades menores definem-se situam-
se no intervalo -40/-60 m, ao passo que a oeste-noroeste os relevos passam a estabelecer-se a 
uma profundidade entre -80 e -100 m. A morfologia deste conjunto de relevos pode ser 
observada na Fig. IV.9-C (perfil T3). 

Por último, referência para uma rampa que se estabelece a sul da Montanha de Camões e a 
leste pelo limite inferior da plataforma interna aos Cabo da Roca e Cabo Raso. Esta rampa de 
pendor muito fraco (< 1.5º) e gradiente constante constitui o flanco norte da Enseada de Lisboa, 
cuja entidade morfológica é maior do que o segmento que neste trabalho se exibe. 

 

1.3. Plataforma continental externa 
A plataforma continental externa é delimitada superiormente pelo limite inferior da 

plataforma continental média e inferiormente pelo bordo da plataforma continental, conforme se 
pode observar no MDT (Fig. IV.3), mapa de pendores (Fig. IV.13) e nos perfis batimétricos B1 a 
B10 (Fig. IV.6). Estes perfis confirmam que, à excepção daqueles situados ao largo do Cabo 
Carvoeiro (Fig. IV.6; perfil B1) e Cabo Raso (Fig. IV.6; perfil B10), os demais certificam que o 
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bordo da plataforma se define a profundidades abaixo de -200 m. A maior profundidade a que o 
bordo da plataforma se estabelece é aos -440 m, no extremo ocidental do Vale Submarino da 
Ericeira (Fig. IV.7). Exceptuando este caso particular, ao longo de toda a frente da vertente 
ocidental, o bordo da plataforma situa-se entre os -390 m e os -250 m (Tab. IV.2). 

Devido ao acentuado entalhe por vales e ravinas de que é alvo, o contorno do bordo da 
plataforma continental apresenta-se, regra geral, muito irregular em toda a sua extensão. O 
intenso ravinamento sugere-nos uma morfologia regradante. Contudo, na vertente norte, entre os 
meridianos 9º 48’ W e 9º 55’ W, observa-se uma passagem suave do bordo da plataforma para o 
Terraço Fleury (Fig. IV.6; B2), o que nos leva a caracterizar a morfologia do bordo da plataforma 
continental neste sector particular como progradante. 

No limite ocidental da plataforma, centrada no paralelo 39º 10’ N, observa-se uma 
reentrância notável de aproximadamente 18 km e um recuo do bordo da plataforma estimado em 
cerca de 6.5 km, assumindo uma geometria arqueado do mesmo. A passagem à vertente 
continental dá-se através de um escarpado com um comando máximo de 830 m. Os limites desta 
reentrância encontram-se na continuação do lineamento do Vale Submarino da Ericeira, a sul, e 
de uma depressão associada a um ligeiro entalhe da plataforma externa, a norte (Fig. IV.3). Notar 
que são sectores imediatamente a norte e a sul dos lineamento referidos anteriormente que 
apresentam o bordo da plataforma a maiores profundidades (Fig. IV.6; B3 e B7), exceptuando, 
como já foi referido anteriormente, a profundidade a que o bordo se encontra no limite ocidental 
do Vale Submarino da Ericeira (Fig. IV.7). 

 
Fig. IV. 6 – Perfis batimétricos do bordo da plataforma continental. A linha azul tracejado pretende mostrar a 
variação da profundidade a que se estabelece o bordo em função da localização do mesmo. Os perfis evoluem da 
vertente norte para a vertente sul, conforme localização na Fig. IV.3. 

 

Individualizam-se as seguintes entidades morfológicas na plataforma continental externa do 
Esporão da Estremadura: 

• Vale Submarino da Ericeira 

• Planalto Diogo Gomes 

• Pico Gonçalves Zarco 

• Monoclinal da Lourinhã 

• Bacia-Alta 

• Conjunto de pequenos relevos circunscritos 

 

O Vale Submarino da Ericeira é a entidade morfológica mais notável da plataforma 
continental externa do Esporão da Estremadura. Trata-se de um vale submarino rectilíneo 
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profundamente encaixado, de fraca sinuosidade (Is = 1.15), que se estabelece sensivelmente a 
partir dos -260 m de profundidade, entalhando toda a plataforma continental externa até ao 
bordo (Fig. IV.7). Sobre o seu talvegue observam-se quatro depressões de formas grosseiramente 
elípticas, cujo comando aumenta de montante (6 m) para jusante (53 m), conforme se pode 
observar na Fig. IV.7. As duas depressões mais proeminentes desenham vales em “V” 
pronunciados em que os interflúvios se apresentam escalonados, respectivamente aos -315 m e -
340 m. 

Com uma orientação geral WNW-ESE (azimute geral 300), o VSE segmenta a plataforma 
externa em dois domínios de características morfológicas distintas. Esta dissemelhança está bem 
patente em ambas as margens do vale, constituindo a margem sul um escarpado de pendor forte 
e comando superior a 250 m, enquanto que a margem norte apresenta uma rampa suave e 
aplanada de fraco pendor, exibindo por vezes pendores médios nos bordos dos relevos Pico 
Focinho, Planalto Queixada e Planalto Diogo Gomes (Fig. IV.13). 

 

 
Fig. IV. 7 – Perfil batimétrico longitudinal ao talvegue do Vale Submarino da Ericeira. A localização do perfil 
encontra-se na Fig. IV.3. 

 

No domínio norte, o relevo é em geral aplanado, por vezes ondulado, de pendor fraco a 
muito fraco, donde sobressaem dois relevos submarinos muito bem circunscritos: Pico Focinho e 
Planalto Diogo Gomes. O primeiro apresenta uma forma alongada, sub-elíptica, com o eixo 
maior orientado segundo NNW-SSE e o ponto culminante definido aos -142 m de profundidade; 
localiza-se sobre o meridiano 9 º 57’ W e encontra-se separado da Aplanação Marginal da 
Plataforma Média por uma pronunciada reentrância. O segundo, o Planalto Diogo Gomes, 
localiza-se junto ao bordo da plataforma continental sobre o meridiano 10 º 05’ W e denota uma 
forma menos bem definida, embora o seu topo aplanado, que se estabelece aos -245 m de 
profundidade, defina uma forma alongada, sub-elíptica, com o eixo maior orientado segundo 
NE-SW; a sua vertente sueste, com aproximadamente 10 km de extensão é marcada por um 
importante escarpado com um comando médio de 43 m (Fig. IV.9-B; perfil T2). 

Um aspecto morfológico que merece destaque no domínio norte da plataforma continental 
externa é a ruptura de fraco pendor (máx. 1.82º; gradiente ~1º/km) que se observa no 
Monoclinal da Lourinhã, centrada sensivelmente aos -200 m (Fig. IV.4; Pm1, Pm2 e Pm3) e que 
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mimetiza o lineamento definido pelos Relevos Marginais da Plataforma Média, mantendo-se 
paralela com estes a um distância aproximada de 10.5 km. Esta ruptura de pendor segmenta o 
Monoclinal da Lourinhã em dois sectores: um proximal e outro distal (perfil T1 da Fig. IV.9-A). 
No sector proximal, as batimétricas apresentam uma orientação geral segundo NE-SW, mas de 
geometria convexa (convexidade virada para oeste); o contorno é geralmente suave. No sector 
distal, o traçado das batimétricas é um pouco mais complexo uma vez que as batimétricas mudam 
de orientação com bastante frequência, mas a partir de fundos superiores a -320 m de 
profundidades, as batimétricas tendem a estabelecer-se segundo a direcção E-W (Fig. IV.1). 

No domínio sul do Vale Submarino da Ericeira o relevo é mais acidentado comparativamente 
com o domínio norte (Fig. IV.1; Fig. IV.3), destacando-se alguns relevos submarinos 
proeminentes, enquadrados por pequenas plataformas e bacias. Segundo a direcção WNW-ESE, 
assinala-se o estabelecimento de um alinhamento de três relevos submarinos circunscritos, de 
contornos tendencialmente rectilíneos e forma rectangular, cujo eixo maior se orienta segundo 
NE-SW. O relevo do extremo sudeste e o relevo central apresentam os seus pontos culminantes 
aproximadamente aos -150 m, enquanto que o relevo do extremo nordeste se estabelece aos -
182 m de profundidade. Este alinhamento de relevos culmina próximo do bordo da plataforma 
continental no Pico Gonçalves Zarco que, ao invés dos relevos anteriores, apresenta uma forma 
irregular e situa-se a um profundidade menor (-121 m), conforme se pode observar no perfil T3 
da Fig. IV.9-C. A ruptura de pendor que assinala a vertente sul do Pico Gonçalves Zarco 
apresenta um gradiente superior a 5º/km (Fig. IV.13). Salienta-se ainda a existência de algumas 
rampas de contorno batimétrico suave a levemente irregular que se estabelecem sobre a vertente 
sul deste alinhamento de relevos. 

 
Fig. IV. 8 – Perfis batimétricos transversais ao alinhamento de entidades morfológicas submarinas definido pelo Vale 
Submarino da Ericeira e o Mar da Ericeira, terminando próximo do Cabo da Roca. A localização dos perfis encontra-
se na Fig. IV.3. 
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Na adjacência do limite da plataforma continental média que lhe fica a leste, limitada a oeste 
pelo relevo central do alinhamento de relevos anteriormente descrito e a norte pela cabeceira do 
VSE, forma-se uma reentrância pronunciada – Bacia-Alta – cujo eixo se alinha na direcção NNE-
SSW, embora este denote um arqueamento no sentido do Vale Submarino da Ericeira (Fig. IV.1). 
Esta depressão é uma continuação do sector vestibular do Mar da Ericeira e o seu ponto de 
maior profundidade situa-se aos -226 m. 

 
Fig. IV. 9 – Perfis batimétricos perpendiculares a toda a plataforma continental em estudo. A localização dos perfis 
encontra-se na Fig. IV.3. 
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2. Análise morfométrica 
Antes de se entrar na análise morfométrica propriamente dita, importa primeiro definir os 

parâmetros que estiveram subjacentes a essa mesma análise. Uma vez construído o MDT da área 
de estudo de acordo com o protocolo definido no Cap. III, foi necessário exportar o modelo 
raster para um formato compatível as aplicações de Sistema de Informação Geográfica (SIG) 
utilizadas neste estudo, designadamente o ArcInfo v9.1 (ESRI), ArcView v3.2 (ESRI) e o 
Landserf v2.2 (Wood, 2005). Essa conversão foi levada a cabo, primeiro de aplicação Surfer 
(Golden Software) para as aplicações ESRI (Environmental Systems Research Institute) através do script 
GridToAscii e, posteriormente, para a aplicação Landserf, através da transformação num modelo 
raster de formato floating point (*.flt). 

De acordo com o método proposto por Evans (1980), uma superfície de terreno expressa 
através de um MDT pode ser aproximada à seguinte equação polinomial de 2.ª grau: 

 

feYdXcXYbYaXZ +++++= 22       ( E q .  I V . 1 ) 

 

em que Z representa o atributo elevação, X/Y as coordenadas planimétricas do atributo estudado. 

 

Os coeficientes da Eq. IV.1 podem ser resolvidos recorrendo-se a uma janela móvel usando 
combinações simples entre as células vizinhas (pixéis) do modelo raster. No presente estudo, a 
equação é resolvida tendo por base uma janela móvel de 3 x 3 pixéis, cuja origem é o pixel central 
(Fig. IV.10). Todavia, alguns casos pontuais considerarão janelas de análise maiores (número total 
de pixéis superiores a 9). 

 
Fig. IV. 10 – Malha de um modelo raster onde pode observar as coordenadas de cada pixel dentro de uma janela 
móvel de análise de 9 x 9 pixéis. O pixel central é a origem do sistema de coordenadas locais (x,y). Retirado de Wilson 
et al (2007). 

 

2.1. Pendor 
O pendor é uma propriedade geométrica fundamental na análise de qualquer terreno. No 

caso de uma superfície submarina, o pendor pode contribuir para a amplificação ou atenuação 
das correntes de fundo, favorecendo a erosão ou conduzindo a uma desaceleração e consequente 



                        Aspectos morfológicos do relevo 

 76

deposição de sedimentos contidos na carga de fundo. Variações bruscas de pendor também 
poderão indicar génese estrutural no modelado de uma superfície. Segundo o método de Evans 
(1980), o pendor é calculado a partir das Eq. IV.2 e Eq. IV.3: 

 

dcYaXS
X
Z

X ++==
∂
∂ 2         (Eq. IV.2) 

ecXaYS
Y
Z

Y ++==
∂
∂ 2         (Eq. IV.3) 

 

Adoptando um sistema de coordenadas locais com origem no ponto central da janela de 
análise (x, y = 0), o pendor (S ) no centro da janela móvel é calculado através da Eq. IV.4: 

 

)(tan 221 edS += −          ( E q .  I V . 4 ) 

 
Tab. IV. 2 – Estatísticas principais do mapa de pendor da área de estudo (valores em graus). 

Estatística Plataforma 
continental

Bordo da 
plataforma

-

0.87907

4.48201 (B7)

7.2997 (B9)

5.4985

5.26425

Mínimo

30.1057Máximo

0.00047

Média 0.99

Mediana 0.4983

Moda 0.6911

Desvio Padrão 0.73
 

 

As principais estatísticas relativas ao pendor da área de estudo (terrenos a profundidades 
inferiores a -500 m) encontram-se sintetizadas na Tab IV.2. Tendo por base estas estatísticas, 
optou-se por representar as classes de pendor até aos 5º em classes de 0.5º de forma a destrinçar 
melhor as variações de pendor subtis que se verificam nos sectores mais aplanados. Entre os 5º e 
os 25º, os valores de pendor foram segmentados em classes de 5º. Notar que, não obstante as 
estatísticas terem sido calculadas apenas para a plataforma continental, a representação 
cartográfica do pendor e restantes propriedades morfométricas, compreende toda a área 
amostrada pelas sondas batimétricas, razão pela qual se apresentam as classes [25º-37.5º[ e [37.5º-
51.50[. 

Por outro lado, a análise dos 10 perfis batimétricos mais representativos das três orientações 
preferenciais da vertente continental da área de estudo (Fig. IV.6) permitiu concluir que a classe 
[5º-10º[ é a classe que melhor caracteriza a ruptura de pendor que assinala o bordo da plataforma. 
O seu valor médio é 5.4985º, com um desvio padrão de 0.88º. 
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Deste modo, foram definidas seis categorias de pendores: 

• Muito fraco – para valores entre 0.01º e 1.5º 

• Fraco – para valores entre 1.5º e 3º 

• Médio – para valores entre 3º e 4.5º 

• Forte – para valores entre 4.5º e 10º 

• Muito forte – para valores entre 10º e 15º 

• Extremo – para valores superiores a 15º. 

 

Através do mapa de pendores (Fig. IV.11) é possível constatar que a grande maioria das 
entidades morfológicas descritas anteriormente estão delineadas por rupturas de pendor até 10º. 
Valores de pendor entre os 10º e os 25º ocorrem ocasionalmente e sobre a plataforma 
continental externa, associados ao Vale Submarino da Ericeira e relevos existentes na sua 
vizinhança. Valores de pendor acima de 25º ocorrem raramente na plataforma continental, 
estando a sua ocorrência predominantemente associada à forte dissecação das vertentes 
continentais noroeste e sudoeste. 

 
Fig. IV. 11 – Mapa de pendores da plataforma continental do Esporão da Estremadura sobreposto ao 
MDT (transparência de 25%). 
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2.2. Aspecto 
O aspecto define-se como a direcção do pendor de um terreno. No caso do estudo de uma 

superfície submarina, o conhecimento e quantificação dessa orientação permite reconhecer quais 
os sectores que estão mais favoravelmente expostos à direcção preferencial da agitação marítima, 
predominante ou tempestiva, ou de correntes de fundo, locais ou regionais. 

A direcção azimutal do pendor é calculada para cada ponto central da janela móvel, em graus, 
de norte para sul, e no sentido dextrógiro do movimento, de acordo com a seguinte equação: 

 

( )deA 1tan −=           ( E q .  I V . 5 ) 

 

Os valores calculados para o aspecto são agrupados em oito classes com um intervalo de 
22.5º, cobrindo deste modo todos os quadrantes dos pontos cardeais. 

 
Fig. IV. 12 – Mapa de aspecto da plataforma continental do Esporão da Estremadura sobreposto ao 
MDT (transparência de 25%). 
 

O mapa de aspecto da Fig. IV.12 coloca em evidência a orientação favorável do ML e 
reentrância formada pelos Relevos Marginais da Plataforma Média e Pico Focinho face à 
ondulação dominante de noroeste (vide Cap. III). O facto de se tratar de uma zona desprotegida 
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do ponto de vista das condições meteo-oceanográficas, por não existirem barreiras naturais que 
atenuem a ondulação incidente sobre a rampa do Monoclinal da Lourinhã e Aplanação Média da 
Plataforma Média, e o facto de ser o único sector do bordo da plataforma em que lhe é 
reconhecida uma morfologia progradante, antevê-se uma importante dinâmica sedimentar ao 
nível dos movimentos cross-shore entre o largo e os Relevos Marginais da Plataforma Média. 

Outra característica que o mapa de aspecto (Fig. IV.12) permite colocar em evidência na 
plataforma continental do Esporão da Estremadura é o alinhamento muito consistente entre o 
Vale Submarino da Ericeira, o Mar da Ericeira e o Maciço de Sintra, apenas perturbado pela 
Colina Nuno Tristão. 

 

2.3. Curvatura 
A curvatura é uma medida que depende do pendor, portanto a curvatura é uma segunda 

derivada do terreno. As medidas associadas à curvatura de um terreno que se calculam com maior 
frequência são o perfil de curvatura e a curvatura planar. 

A primeira está relacionada com a curvatura da superfície na direcção do aumento do pendor, 
descrevendo assim a taxa de variação do pendor ao longo de um perfil batimétrico, neste caso. 
Deste modo, o perfil de curvatura permite salientar as convexidades e as concavidades do terreno, 
ou seja, coloca em evidência os lineamentos morfológicos nele existentes, tais como os 
escarpados, por exemplo. 

A segunda, por seu turno, refere-se à curvatura de uma linha resultante da intersecção da 
superfície por um plano horizontal. A curvatura planar descreve assim a taxa de variação do 
aspecto no plano perpendicular à direcção de evolução do pendor, o que permite salientar a 
convergência ou divergência da rede de drenagem. 

Deste modo, o perfil de curvatura (profc) e a curvatura planar (planc) separam a curvatura do 
terreno em duas componentes ortogonais onde os efeitos dos processos gravíticos são 
maximizados (perfil) ou minimizados (plano). Os cálculos foram efectuados em Landserf v2.2 de 
acordo com as equações definidas por Wood (1995): 

 

( )
( )( ) 5.12222
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dede
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=        ( E q .  I V . 7 ) 

 

2.3.1. Perfil de curvatura 

Através da análise do mapa do perfil de curvatura (Fig. IV.13) é possível constatar que o 
bordo da plataforma se encontra delineado por valores de curvatura positivos extremos, o que 
está de acordo com a morfologia convexa observável na Fig. IV.6. Todavia, notar como este 
mapa evidencia uma diferença na morfologia do bordo entre os meridianos 9º 48’ W e 9º 55’ W 
na vertente norte relativamente ao restante traçado, conforme já referido anteriormente (mapa de 
pendores e MDT). Neste sector particular, embora os valores de convexidade da curvatura do 
terreno apontem para a existência de uma ruptura de pendor sensivelmente aos -200 m, os 
valores extremos de convexidade situam-se aos -1000 m. 
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Fig. IV. 13 – Mapa do perfil de curvatura da plataforma continental do Esporão da Estremadura 
sobreposto ao MDT (transparência de 25%). 

 

Outra inferência que pode ser retirada deste mapa é o facto da maioria da vertente ocidental 
apresentar valores de curvatura negativos extremos contigua e paralelamente aos valores de 
curvatura que assinalam a presença do bordo. Neste caso, os valores são de concavidade extrema, 
o que coloca em evidência uma transição da plataforma para a vertente continental muito abrupta, 
ao passo que nas vertentes viradas a nordeste e sudoeste, as linhas de igual concavidade e 
convexidade extrema estão mais afastadas e, regra geral, mais difusos. Tal dicotomia poderá estar 
relacionada com a natureza do substrato rochoso onde as vertentes estão talhadas, mas também 
poderá estar relacionada com diferenças ao nível dos agentes modeladores, tais como a 
orientação preferencial ao ataque da ondulação ou rejuvenescimento morfológico por acção 
tectónica. 

No seio da plataforma continental podem ser distinguidos alguns lineamentos, dos quais se 
destacam, entre outros: o Vale Submarino da Ericeira, os Relevos Marginais da Plataforma Média 
e a Montanha de Camões. Tratam-se de lineamentos que pelo facto de apresentarem valores de 
concavidade elevados, seguidos de valores de convexidade igualmente elevados, paralelos e com 
uma curta distância entre si, nos permite relacioná-los com escarpados de origem tectónica ou, 
alternativamente, com paleo-arribas marinhas. Embora de menor extensão e vigor morfológico, 
registam-se outros lineamentos sobre a plataforma média e externa que apresentam, grosso modo, 
traçado rectilíneo e direcção coerente com a exibida com os lineamentos anteriores mencionados 
(NNW-SSE a NW-SE e WNW-ESE). 
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Referir ainda que os pequenos relevos circunscritos de topo conspícuo anteriormente 
descritos encontram-se, neste mapa, grandemente enfatizados, quer pela acentuada convexidade 
do apex, quer pelo anel convexo em seu redor. 

 

2.3.2. Curvatura planar 

Da análise do mapa da curvatura planar (Fig. IV.14), é possível identificar uma rede de 
drenagem submarina (RDS) bem delineada na plataforma e vertente continental do Esporão da 
Estremadura. 

A norte da Ponta da Lamparoeira, sobre os domínios da plataforma interna e média, 
definem-se algumas linhas de drenagem submarina na continuação de cursos de água onshore que 
quais convergem para a Bacia da Lourinhã. 

Na vertente leste do Serro do Sudoeste estabelece-se um vale em caixa (Fig. IV.7-A) assente 
num talvegue que exibe um colo sensivelmente a meio (Rm1; Fig. IV.7-B). Esta morfologia leva a 
que se tenha instalado uma linha de drenagem com sentidos de drenagem opostos. O flanco mais 
curto drena para nordeste (cabeceira do Vale Submarino da Ericeira), enquanto que o flanco mais 
longo drena para uma pequena depressão, de orientação geral E-W, com 1.6 km de largura e 
cerca de 5 km de comprimento, que intersecta ambos os relevos alongados (Sero do Sudoeste e 
Serro do Centro). 

 
Fig. IV. 14 – Mapa da curvatura planar da plataforma continental do Esporão da Estremadura 
sobreposto ao MDT (transparência de 25%). 



                        Aspectos morfológicos do relevo 

 82

Ainda a norte do paralelo da Ponta da Lamparoeira, mas sobre a plataforma externa, 
estabelece-se uma rede de drenagem em treliça. A linha de drenagem principal estabelece-se na 
vertente ocidental dos Relevos Marginais da Plataforma Média, evoluindo posteriormente para 
uma reentrância encaixada entre o Serro do Centro e o Pico Focinho. Neste ponto, a linha de 
drenagem sofre uma inflexão para norte e sobre um fundo aplanado volta a sofrer nova inflexão, 
desta feita para oeste (WNW-ESE). Esta nova orientação está assinalada por um marcado entalhe 
da linha de drenagem sobre o fundo do Monoclinal da Lourinhã, bem evidente no MDT da 
Fig. IV.3. Sensivelmente aos -310 m a linha de drenagem comporta ainda mais uma inflexão, 
sofrendo depois uma bifurcação, formando-se dois braços. Um dos braços termina numa 
depressão circunscrita aos -340 m, com 2 km de diâmetro e 30 m de comando. O outro braço 
drena no sentido norte uma vez que essa é a direcção da inclinação da plataforma naquele sector 
do Monoclinal da Lourinhã (Fig. IV.14). 

No Mar da Ericeira estabelece-se uma rede semi-radial centrípeta que alimenta a linha de 
drenagem principal de orientação WNW-ESE. Esta, a partir dos -130 m de profundidade 
apresenta uma tipologia de rede de drenagem paralela, com contribuições de ambas as vertente. A 
partir dos -150 m perde poder de encaixe. 

A linha de drenagem principal do Mar da Ericeira referida anteriormente parece ter 
continuidade no VSE. Esta linha de drenagem apresenta um traçado rectilíneo e rígido (vale de 
fractura), com um perfil em forma de “V”, assimétrico, onde os comandos maiores se verificam 
na vertente sul (Fig. IV.8). O Vale Submarino da Ericeira estende-se na plataforma continental ao 
longo de cerca de 20 km, de onde recebe contribuições de linhas de drenagem que com ele 
formam um padrão de drenagem submarina do tipo rectangular. 

Na transição da plataforma continental média para a plataforma continental externa, no 
sector onde se dá a transição entre a linha de drenagem principal do Mar da Ericeira para o Vale 
Submarino da Ericeira, embora mantendo direcções semelhantes, é observável um desfasamento 
na continuidade em cerca de 7 km. 

Por último, refere-se que a vertente continental superior apresenta, de um modo geral, uma 
forte erosão linear como se pode observar pelo acentuado ravinamento (Fig. IV.3, Fig. IV.13 e 
Fig. IV.15). Na vertente virada a sudoeste, as ravinas apresentam um encaixe mais vigoroso, uma 
largura entre 4 e 8 km e um traçado tendencialmente sinuoso, enquanto que nas vertentes 
ocidental e nordeste, os canais apresentam uma menor incisão vertical, não excedem 1.5 km de 
largura e exibem um padrão de drenagem do tipo dentrítico. 

 

3. Variabilidade do terreno 
A análise da variabilidade ou complexidade de um terreno tem tido, nos últimos anos, grande 

adesão por parte de investigadores ligados à cartografia de habitats marinhos e classificação 
remota do fundo submarino (Kenny et al., 2003; Dartnell & Gardner, 2004; Valentine et al., 2004; 
Kostylev et al., 2005; Lundblad et al., 2005; Wilson et al., 2007). Foram muitas as técnicas de 
estudo da variabilidade do fundo marinho empregues por estes autores, tendo todas em comum 
o facto de terem sido aplicadas a dados totalmente provenientes de SMF. Embora se tenha 
tentado aplicar as mesmas metodologias ao conjunto de dados do presente trabalho, os 
resultados não foram os mais satisfatórios, pelo que serão apenas apresentados os resultados de 
duas dessas técnicas: (1) índice de rugosidade; e (2) dimensão fractal. 
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3.1. Índice de rugosidade 
É na tentativa de quantificar correctamente a área de um terreno que Jenness (2002) 

desenvolveu o conceito de área superficial. O princípio que preside ao cálculo da área superficial 
encontra-se esquematizado na Fig IV.15. A razão entre a área superficial e a área planimétrica 
permite obter o índice de rugosidade de um terreno, o qual acaba por reflectir a complexidade do 
terreno. 

O cálculo deste indicador de variabilidade do terreno é obtido a partir da extensão Surface 
Areas from Elevation Grids desenvolvida por Jenness (2002) para o ArcView 3.x (ESRI), usando 
uma janela móvel de 3x3 células. O índice de rugosidade calculado através desta metodologia está 
fortemente dependente do pendor. Assim, os valores mais elevados de rugosidade estão 
relacionados com os mais altos pendores, enquanto que os valores mais baixo de rugosidade 
estão relacionados com áreas de baixo-relevo e consequentemente de baixo pendor. Áreas planas 
apresentam um valor de rugosidade igual a 1.00. 

 

 
Fig. IV. 15 – Representação esquemática do princípio de cálculo da área superficial. Legenda: A) A janela móvel – a 
área superficial de cada célula do raster é calculada tendo por base os valores Z de cada célula acrescida das oito 
células vizinhas; B) As células que encerram um valor de Z podem ser representadas tri-dimensionalmente por 
colunas adjacentes; C) A área superficial é calculada por adição da área dos oito triângulos que se estabelecem desde 
o centro da célula vizinha até ao centro da célula em avaliação; e D) Os triângulos deverão ser ajustados à dimensão 
da célula de resolução do raster. Retirado de Jenness (2004). 

 

Através do mapa do índice de rugosidade (Fig. IV.16) é possível confirmar que a plataforma 
continental do Esporão da Estremadura apresenta uma rugosidade tendencialmente baixa. 
Contudo, destacam-se sectores na plataforma continental média que denotam uma rugosidade 
mais acentuada, como seja aquele que é definido pelos Relevos Marginais da Plataforma Média e 
alguns pontos conspícuos das Costeiras Pêro da Covilhã, e a generalidade da Montanha de 
Camões. Sobre a plataforma continental externa, os maiores valores de rugosidade localizam-se 
na adjacência do Vale Submarino da Ericeira e relevos associados ao Pico Gonçalves Zarco. 
Assinalado com um índice de rugosidade extremamente elevado encontra-se o próprio VSE e 
praticamente toda a faixa que marca a transição plataforma / vertente (bordo da plataforma 
continental). 
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Fig. IV. 16 – Mapa do índice de rugosidade da plataforma continental do Esporão da Estremadura sobreposto ao 
MDT (transparência de 25%). 

 

O mapa do índice de rugosidade da Fig. IV.16 permite ainda salientar um aspecto 
morfológico já anteriormente mencionado e que é o facto de entre os meridianos 9º 48’ W e 
9º 55’ W, na vertente norte, o bordo da plataforma continental apresentar uma tipologia de bordo 
progradante. É possível confirmar que a rugosidade que vinham demarcando a passagem da 
plataforma continental (média ou externa) à vertente continental superior, quer no sentido 
noroeste, quer no sentido sudoeste, sofre uma interrupção, passando a vigorar uma transição 
mais gradual entre a plataforma e vertente continental superior. 

Externamente ao domínio da plataforma continental, regista-se uma rugosidade extrema 
sobre o talvegue do Vale Submarino da Berlenga, na vertente continental superior a montante do 
Terraço Fleury (vertente norte) e sobre os talvegues dos gullies que dissectam a vertente sul. 
Embora como referido, esta fisiografia se situe sobre a vertente continental, tal serve para 
destacar, mais uma vez, a clara dicotomia entre o ambiente de plataforma continental e ambiente 
de vertente continental superior. 

 

3.2. Dimensão fractal 
Muitos fenómenos e formas encontradas na natureza não podem ser explicadas pela 

matemática convencional, sendo necessário uma matemática especial que os explique e 
caracterize. Por exemplo, o padrão de formação de nuvens pode ser recriado por meio de regras 
simples de construção geométrica, mas que ao serem postas em prática são capazes de gerar 
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estruturas de complexidade admirável – os Fractais. Estes, são formas geométricas incapazes de 
serem classificadas nos moldes da geometria euclidiana devido a três características fundamentais 
que os definem e distinguem de outras formas: (1) auto-semelhança a escalas diferentes: (2) 
dimensão fractal; e (3) complexidade infinita. 

O conceito de dimensão fractal (Mandelbrot, 1983) surge como uma alternativa de medição 
de formas complexas e é actualmente utilizado em diversas áreas no estudo das ciências do mar 
(Herzfeld & Overbeck, 1999; Kostylev et al., 2005) e, por exemplo, no desenvolvimento de 
tecnologia subaquática (Riordan et al, 2005). Neste trabalho, a dimensão fractal (D) reflecte uma 
medida indicadora de como a aspereza da superfície varia no espaço e é utilizada para inferência 
sobre a compartimentação do relevo submarino da área de estudo e seu grau de complexidade. 

Devido às diversas aplicações da dimensão fractal são vários os métodos de cálculo que 
podem ser aplicados. Neste trabalho recorre-se à aplicação LandSerf que calcula o valor de D a 
partir do método do semi-variograma (Mark & Aronson, 1984): 
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onde h representa a distância entre as células do raster medidas e corresponde n ao número de 
pares considerados. Os valores de D oscilam entre 2.00 (extrema suavidade) e 3.00 (extrema 
aspereza). 

Este método, como qualquer outro, pode esconder comportamentos não-fractais e variações 
espaciais da aspereza através da superfície. Porém, esta metodologia pode ser útil como descritor 
genérico da superfície, primeiro avaliando o valor geral de D, e posteriormente avaliando a 
linearidade do gráfico Log da variância vs Log da distância, o qual poderá fornecer indicações até 
onde a superfície tem um comportamento verdadeiramente fractal. No caso da plataforma 
continental do Esporão da Estremadura, a área tem um comportamento globalmente fractal 
(R2 = 0,996), com a dimensão fractal D a cifrar-se nos 2.24, o que acaba por reflectir uma 
superfície globalmente pouco perturbada, embora denotando alguma aspereza. 

Uma alternativa ao método do semi-variograma é calcular D a partir de uma janela móvel em 
torno de cada célula do raster, que no caso foi de 9 x 9. O resultado é a produção de um mapa que 
mostra o valor local de D para cada X/Y, ou seja, mostra a variação da aspereza no espaço. 

O mapa da Fig. IV.17 mostra que a maior aspereza da área de estudo se situa sobre a 
plataforma média, onde se regista maior abundância de relevos submarinos, como as Costeiras 
Pêro da Covilhã, os Relevos Marginais da Plataforma Média, a Montanha de Camões e outros 
relevos de menor comando, mas que contribuem para a acentuada “irregualridade” da superfície 
do fundo do mar. 

Outra característica que o mapa de dimensão fractal evidencia é a transição deste domínio de 
maior aspereza, para um domínio mais suave, o qual coincide, grosso modo, com a transição da 
plataforma continental média para a plataforma continental externa. Neste mapa torna-se muito 
claro a orientação geral NE-SW desta transição. 

Na plataforma continental externa, bordo da plataforma e vertente continental superior, os 
valores globais de dimensão fractal são baixos, não obstante serem nestes locais que se observam 
os relevos de maior comando. Tal pode ser explicado pelo facto destes acidentes se revelarem 
singularidades e como tal não encontram semelhança dentro do conjunto de células vizinhas 
usadas pelo algoritmo para estabelecer uma medida de auto-semelhança, ou seja, são aspectos 
morfológicos do relevo que não exibem um padrão de repetição. 
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Fig. IV. 17 – Mapa da Dimensão Fractal da plataforma continental do Esporão da Estremadura sobreposto ao 
MDT (transparência de 25%). 
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V. CONSTITUIÇÃO DO FUNDO 

O capítulo anterior foi dedicado à descrição e caracterização dos domínios batimétricos 
reconhecidos na área de estudo (plataforma continental interna, média e externa), à análise 
morfométrica da plataforma continental e do seu bordo e ainda à identificação dos principais 
elementos do relevo, os lineamentos e as aplanações. De um modo geral, observaram-se áreas de 
maior ou menor variabilidade, ou rugosidade, que através de padrões morfológicos bem 
demarcados, se articulam com importantes áreas de aplanadas. 

Neste capítulo proceder-se-á à cartografia de afloramento rochoso da área de estudo e 
descrever-se-ão as diferenças em termos de fácies de retrodispersão (backscatter) que se verificam 
ao nível do afloramento rochoso e ao nível da cobertura sedimentar superficial móvel. Pretende-
se assim contextualizar os padrões morfológicos e os elementos do relevo submarino com a 
constituição do fundo. 

 

1. Cartografia de afloramento rochoso 

A metodologia usada na delimitação dos afloramentos de rocha consolidada da área de 
estudo recorreu a um conjunto de técnicas directas e indirectas. Como exemplo do procedimento, 
a Fig. V.1 mostra como se articulam as informações extraídas a partir de uma sonografia de sonar 
de varrimento lateral, de um perfil de reflexão sísmica e da amostragem de sedimentos 
superficiais do programa SEPLAT (Fig. V.2), tendo apenas por base a classificação qualitativa da 
amostra (rocha consolidada vs sedimento superficial). 

A malha de amostragem do programa SEPLAT (Fig. V.2), por ser regular e possuir uma 
grande densidade de amostragem (1 nm2), permite-nos estabelecer correspondências entre fiadas 
de sonar de varrimento lateral e/ou perfis de reflexão sísmica dispostos lado a lado (Fig. III.22). 
Todavia, é com frequência que através do recurso às sonografias se observam “bolsadas” ou 
“corredores” de sedimentos encaixados na frente das costeiras (Fig. V.1; Fig. V.3), os quais, na 
maioria dos casos, não apresentam mais do 100 m de largura. Estas armadilhas sedimentares, 
embora sem expressão cartográfica para a escala a que se apresenta, por exemplo, uma Carta 
Sedimentológica (escala 1 : 150 000), possuem largura suficiente para que um colhedor do tipo 
Van Veen ou Smith McIntyre obtenha a amostra. 

 
Fig. V. 1 - Excerto de um perfil de reflexão sísmica (em baixo) e de uma sonografia de sonar lateral (em cima) 
adquiridos simultaneamente durante o cruzeiro SISPLAT VIII. Os valores 448 e 449 referem-se aos GCP (controlo 
de posicionamento da fiada). Ver localização na Fig. V. 20 (sonar lateral) e Fig. VI.22 (perfil de reflexão sísmica). 
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Fig. V. 2 - Mapa de cobertura de amostras de sedimentos de fundo (SEPLAT) para a área de estudo. 

 

Algumas amostras SEPLAT obtidas na área de estudo foram colhidas em locais como os 
descritos pelas Fig. V.1 e Fig. V.3. Tal, permite antever que em situações onde não se possuem 
dados de geofísica para interpretar (sonografias de sonar lateral e perfis de reflexão sísmica), a 
ocorrência de fundo de natureza sedimentar possa ser sobre-valorizada. Tal deve-se ao facto de 
não ser tido em consideração a ocorrência de relevos de rocha consolidada na plataforma 
continental média cuja estrutura é passível de exibir um fabric bem desenvolvido. 

A questão a que alude o parágrafo anterior regista-se com bastante frequência ao longo de 
uma faixa interna à batimétrica dos -100 m, assumindo particular relevo na área da Ponta da 
Lamparoeira, Costeiras Pêro da Covilhã e Mar do Cachimbo por serem sectores em que o relevo 
apresenta elevada rugosidade do fundo, que deriva, previsivelmente, da presença de afloramento 
rochoso. Embora parte desta incerteza possa ser mitigada com recurso à análise do MDT, esta 
técnica revela-se infrutífera para armadilhas sedimentares de largura inferior a 200 m, que 
corresponde à resolução do MDT. 

Contudo, ocorrem situações em que o inverso também se verifica, em especial na plataforma 
continental externa. Como é possível observar através do diagrama de cobertura da Fig. III.22, os 
perfis de reflexão sísmica apresentam uma extensão superior às fiadas de sonar de varrimento 
lateral. Em determinados sectores da área de estudo, onde apenas existe informação proveniente 
dos registos de reflexão sísmica, existem zonas de afloramento rochoso cobertas por uma camada 
sedimentar cuja espessura é inferior à resolução vertical da fonte sparker usada no cruzeiro 
SISPLAT VIII. Nesses casos, a ocorrência de um fundo de natureza sedimentar é sub-valorizada. 
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Um exemplo ocorre no topo do Pico Gonçalves Zarco, o qual está cartografado como um um 
afloramento de rocha consolidada (Fig. V.4), mas como se pode observar na Fig. V.19, a presença 
de fundo sedimentar é significativa. 

 
Fig. V. 3 – Sonografia onde se observa uma sequência monoclinal formada por rochas atribuídas ao padrão textural 
de backscatter Rd, onde as depressões ortoclinais talhadas na frente das costeiras estão preenchidas por sedimentos 
finos (padrão textural de backscatter Sa). O corredor central tem uma largura de 49 m. Nos extremos, assinalado 
pelos polígonos a vermelho tracejado, podem ainda se observar “bolsadas” de sedimentos grosseiros (padrão 
textural de backscatter Sc). Para descrição dos padrões texturais de backscatter consultar texto da secção 2. Ver 
localização na Fig. V.20. 

 

A delimitação de afloramento de rocha consolidada da área de estudo, de que se apresenta a 
cartografia na Fig. V.4 seguiu a metodologia anteriormente referida e teve por base as seguintes 
contribuições: 

• Análise morfológica e morfométrica extraída do MDT 

• Análise qualitativa (afloramento rochoso vs sedimento superficial) das 
amostras de sedimentos superficiais adquiridas no âmbito dos cruzeiros 
SEPLAT 

• Amostragem de rocha consolidada realizada durante as campanhas 
oceanográficas Lusitanie levadas a cabo pelo GEMC e apresentadas por 
Mougenot (1976) 

• Interpretação das sonografias de sonar de varrimento lateral 
(SISPLAT VIII e MINIBEX) 

• Interpretação dos perfis de reflexão sísmica (SISPLAT VIII e 
EUROSTRATAFORM) 

 

Conforme se pode comprovar pelo mapa de afloramento rochoso (Fig. V.4), a plataforma 
continental do Esporão da Estremadura apresenta uma elevada densidade de afloramento 
rochoso. Ocorrem cerca de 0,2 km2 de rocha por km2, ou seja, cerca de 100 km2 de rocha face 
aos 477 km2 da área ocupada pela plataforma continental estudada. 

Numa primeira análise constata-se que a densidade e distribuição de rocha aflorante é 
assimétrica relativamente aos domínios batimétricos estabelecidos no capítulo anterior. A maior 
concentração de afloramento rochoso ocorre ao longo da plataforma continental média e interna, 
ainda que interrompida pelas depressões do Mar da Ericeira (a sul) e da Bacia da Lourinhã (a 
norte). Este padrão está de acordo com o mapa de dimensão fractal (Fig. IV.18), em que a “faixa” 
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de orientação NNE-SSW que se estende desde a Montanha de Camões até ao Mar do Cachimbo 
apresenta os mais elevados valores de dimensão fractal. 

 

Fig. V. 4 - Mapa de delimitação de afloramento de rocha consolidada da plataforma continental do Esporão da 
Estremadura. 

 

À excepção do sector que se estabelece a sul do paralelo do Cabo da Roca (Enseada de 
Lisboa) e às duas grandes depressões que moldam a fisiografia da plataforma média da área de 
estudo (Mar da Ericeira e Bacia da Lourinhã), o fundo de cobertura sedimentar está praticamente 
confinado a pequenas depressões que se estabelecem por entre os afloramentos rochosos. 

O sector das Costeiras Pêro da Covilhã é um sector em que se pode estabelecer uma forte 
ligação entre o acidentado das batimétricas e a presença de afloramento rochoso. A orientação 
preferencial dos afloramentos cartografados permite-nos de imediato inferir sobre a tipologia de 
rocha presente. Tratam-se de rochas tabulares, com uma direcção preferencial segundo NE-SW, 
as quais dão origem a costeiras. 

O conjunto de relevos formado pela Colina Nuno Tristão descreve uma estrutura rochosa, 
pouco vigorosa e dissecada, com o núcleo centrado nos -100 m. O bloco formado por este é 
responsável pelo “estrangulamento” do sector vestibular do Mar da Ericeira na passagem desta 
para a plataforma externa conjuntamente com o bloco descrito pelos afloramentos dissecados 
que se estabelecem a nordeste do Mar da Ericeira (Perfil L3; Fig. IV.8). 
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No que concerne aos domínios mais internos, é possível observar que os três promontórios 
rochosos costeiros (Cabo Carvoeiro, Ponta da Lamparoeira e Cabo da Roca) estão prolongados 
sobre o continente imerso. No caso da plataforma definida pelo Cabo Carvoeiro, os afloramentos 
rochosos estendem-se até ao ilhéu das Berlengas, definindo com este uma plataforma de abrasão, 
de contornos sinuosos até fundos de -40/-50 m, com uma extensão de cerca de 9 km. No caso 
da Ponta da Lamparoeira, define-se uma plataforma de abrasão, até cerca de 18 km da linha de 
costa actual. Por último, no caso do Cabo da Roca, é possível observar que o relevo emerso do 
Maciço de Sintra tem continuidade para offshore até 6 km de distância da actual linha de costa, 
estendendo-se até próximo da batimétrica dos -80 m segundo uma orientação E-W, sofrendo 
posteriormente uma inflexão para noroeste, a qual se estende por mais cerca de 6 km até uma 
profundidade de -90 m. 

A contrastar claramente com o padrão anteriormente apresentado para a plataforma média e 
interna encontra-se a plataforma continental externa. Esta transição coincide com o limite 
inferior da plataforma média, ou seja, na passagem desta à plataforma externa (Fig. IV.3). Os 
afloramentos rochosos estão principalmente circunscritos às duas margens do Vale Submarino da 
Ericeira: do lado norte estabelecem-se o Pico Focinho e o Planalto Diogo Gomes; e a sul os 
relevos do Pico Gonçalves Zarco. Os primeiros constituem afloramentos pouco dissecados que 
enquadram relevos circunscritos, enquanto que os segundos denotam uma forte dissecação como 
parece indicar os relevos alongados orientados segundo NE-SW e paralelos entre si. 

 

2. Análise dos padrões de backscatter 

A caracterização dos padrões texturais de backscatter e sua distribuição teve por base, apenas, 
as sonografias do cruzeiro SISPLAT VIII. Esta opção justifica-se pela maior extensão e área de 
cobertura que os registos do cruzeiro SISPLAT VIII apresentam face ao cruzeiro MINIBEX. 

De acordo como os critérios de interpretação de sonografias de sonar de varrimento lateral 
apresentados no Cap. III, foram identificados cinco padrões texturais de backscatter de fundo 
sedimentar (Sa a Se) e seis padrões texturais de backscatter de fundo rochoso (Ra a Rf ). Estes 
padrões foram confrontados, respectivamente, com as análises granulométricas dos sedimentos 
estudados por Balsinha (em prep.) e com as amostras de rocha descritas e datadas por Mougenot 
(1976). 

 

2.1. Fundo de natureza sedimentar 
2.1.1. Padrão textural de backscatter Sa 

O padrão Sa caracteriza-se por apresentar um backscatter fraco e homogéneo, sem estruturas 
morfo-sedimentares evidentes (Fig. V.5). Por vezes são observadas ligeiras variações na 
intensidade no backscatter, mas na maioria das ocorrências, o padrão afigura-se monótono. Em 
termos de distribuição espacial, relativamente às sonografias analisadas, este é o padrão de 
backscatter que maior área ocupa, sendo observado no Mar da Ericeira, Vale Submarino da 
Ericeira e Monoclinal da Lourinhã. No universo das amostras estudadas coincidentes com a 
ocorrência do padrão Sa, a análise granulométrica realizada por Balsinha (em prep.) indica tratar-se 
de uma areia média a fina (2-4 phi) no Monoclinal da Lourinhã, Vale Submarino da Ericeira e 
metade sul do Mar da Ericeira, enquanto que na metade norte deste mesmo sector da plataforma 
continental média, a granulometria varia entre 4 e 6.5 phi, i.e., uma areia fina siltosa a um silte 
arenoso. 
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Fig. V. 5 – Padrão backscatter Sa. Notar a grande monotonia no registo, sem qualquer variação de tonalidade. Ver 
localização na Fig. V.20. 

 

2.1.2. Padrão textural de backscatter Sb 

O padrão Sb (Fig. V.6) apresenta, regra geral, um backscatter fraco, de tonalidade cinza clara, 
mas ligeiramente mais escura que o padrão Sa. Outra característica deste padrão é o facto de 
exibir, com frequência, variações de intensidade do sinal, apresentando áreas fechadas de limites 
difusos, provavelmente, resultado de da existência de sedimentos de granulometria diferente. Por 
vezes o padrão da “bolsada” assemelha-se ao padrão Sa, enquanto que em outras ocasiões, a 
tonalidade é um pouco mais escura do que a do próprio padrão Sb. 

Embora não sendo exclusivo, o padrão de backscatter Sb está muitas vezes associado a 
corredores sedimentares que entrecortam afloramentos rochosos ou estão encastoados nas 
bordaduras destes. Neste caso, as manchas são de tonalidade mais escura que o próprio padrão e 
resultam de um enriquecimento localizado em fracções mais grosseiras, principalmente de 
componente biogénica. 

 
Fig. V. 6 – Padrão backscatter Sb. Notar que, comparativamente com o padrão Sa, a tonalidade é ligeiramente mais 
escura. Na sonografia observa-se um domínio de sedimentos mais grosseiros, de backscatter de média intensidade 
(padrão Sb), comparativamente com sedimentos definidos pelas pequenas manchas de padrão Sa, cujo backscatter é de 
fraca intensidade. Ver localização na Fig. V.20. 

 

2.1.3. Padrão textural de backscatter Sc 

O padrão Sc caracteriza-se por apresentar sonografias de textura uniforme com elevada 
intensidade de backscatter (Fig. V.7), revelando domínios sedimentares de granulometria grosseira 
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a muito grosseira. Sempre que foi possível confrontar estes padrões com as amostras de 
sedimentos estudadas por Balsinha (em prep.), o sedimento correspondeu invariavelmente a uma 
areia cascalhenta, por vezes passando a cascalho arenoso (0 e -3 phi). Embora se registem 
pequenos corpos e manchas encastradas nas depressões das rochas, o padrão Sc ocorre 
predominantemente na plataforma média e interna, a norte do paralelo da Ponta da Lamparoeira. 
Este é o sector que Dias et al. (1981b) caracterizaram como sendo uma boa mancha para explorar 
inertes. 

Do ponto de vista das características morfo-sedimentares, este padrão de backscatter estabelece, 
no sector da plataforma média e interna a norte do paralelo da Ponta da Lamparoeira, campos de 
wave-ripples simétricas, de crista direita, com um comprimento de onda médio de 4.7 m e cerca de 
50 cm de altura, dispostas segundo as direcções NNE-SSW a NE-SW (azimute médio 037), 
conforme se pode observar na Fig. V.7. Noutros locais onde o padrão se observa, não obstante a 
direcção se manter razoavelmente constante, o comprimento de onda das ripples baixa para cerca 
de metade.  

 
Fig. V. 7 – Sonografia onde se observa, a leste, um depósito sedimentar constituído por areias grosseiras que 
tipificam o padrão backscatter Sc. Fruto da interacção da agitação marítima, estas areias desenvolveram um campo de 
wave-ripples de crista direita cujo alinhamento se encontra perpendicular à direcção da ondulação dominante vinda de 
noroeste. A oeste observa-se o flanco ocidental da Bacia da Lourinhã, o qual é formado por bancadas de rochas do 
padrão textural de backscatter Rb (ver descrição do padrão adiante), com uma espessura aparente de 47 m, com 
orientação segundo NW-SE (azimute 136) e inclinação para sudoeste. A preencher a depressão causada por S0 
encontram-se sedimentos idênticos aos do depósito sedimentar a leste. Estas bancadas parecem estar afectadas por 
intenso diaclasamento orientado segundo NE-SW ortogonal à direcção da estratificação. Ver localização na Fig. V.20. 

 

2.1.4. Padrão textural de backscatter Sd 

O padrão Sd caracteriza-se pela presença de fortes contrastes texturais de backscatter, exibindo 
formas irregulares, coexistentes com fundos onde ocorrem padrões do tipo Sa e/ou Sb (Fig. V.8). 
À semelhança do padrão Sb, este padrão também ocorre associado a zonas de afloramento 
rochoso, principalmente entre as batimétricas dos -100 / -150 m, funcionando quase sempre 
como zona de transição entre o afloramento rochoso e o padrão Sb ou Sa. Balsinha (em prep.) 
identificou uma forte componente bioclástica na constituição da fracção areia dos sedimentos 
que caracterizam Sd. 
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Fig. V. 8 – Sonografia onde se observam corpos sedimentares de granulometria grosseira a muito grosseira, 
possivelmente heterométrica (textura rugosa), sem estruturas morfo-sedimentares (backscatter de tonalidade escura do 
tipo Sc) coexistindo com domínios sedimentares de granulometria mais fina (backscatter de tonalidade clara do tipo Sa). 
Ver localização na Fig. V.20. 

 

2.1.5. Padrão textural de backscatter Se 

O padrão Se apresenta estruturas morfo-sedimentares alongadas do tipo sand-ribbon, de 
comprimento decamétrico a hectométrico, terminação em bisel e orientação geral segundo NNE-
SSW (Fig. V. 9). Estas estruturas apresentam uma elevada intensidade de backscatter (tipo Sc), 
desenvolvendo-se sobre terrenos onde o padrão de backscatter envolvente varia entre os tipos Sa e 
Sb. As estruturas mais bem definidas ocorrem nos flancos do Pico Focinho, em torno dos -160 m 
de profundidade. Registos de ocorrência também no Mar da Ericeira, entre os -80 m e os -125 m. 

 
Fig. V. 9 – Padrão backscatter Se. Nesta sonografia observam-se estruturas morfo-sedimentares alongadas do tipo 
sand-ribbons, com um comprimento superior a 480 m e orientação predominante NNE-SSW (azimute médio 019). 
Estas estruturas são constituídas por sedimentos grosseiros, de forte componente bioclástica, a qual em termos de 
fácies acústica resulta no forte contraste de backscatter porquanto o fundo é constituído por areias finas. Ver 
localização na Fig. V.20. 

 

2.2. Fundo de natureza rochosa 
2.2.1. Padrão textural de backscatter Ra 

O padrão Ra descreve afloramentos que exibem uma morfologia que, embora suavizada, se 
destaca do fundo envolvente, culminando invariavelmente num topo arrasado, sub-horizontal, 
constituindo uma pequena aplanação (Fig. V.10). Por vezes é possível observar os planos de 
estratificação da rocha e pequenas depressões que são interpretadas como marcas de dissolução 
química. Os afloramentos descritos pelo padrão Ra têm ocorrência localizada, constituindo a 
“ossatura” do Serro do Sudoeste e Relevos Marginais da Plataforma Média. Todavia, a ocidente 
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das Montanhas de Camões, reconhece-se o mesmo padrão textural de backscatter que ocorre nos 
relevos anteriormente mencionados. 

Em termos crono-estratigráficos não é possível circunscrever o padrão Ra porque, embora 
Mougenot (1976) tenha obtido várias amostras neste sector, nenhuma se encontra 
suficientemente perto dos afloramentos caracterizados por Ra para se atribuir com razoabilidade 
uma idade provável. 

 
Fig. V. 10 – Padrão backscatter Ra. O afloramento mostra uma morfologia suavizada, de topo aplanado, (possível 
plataforma de abrasão marinha?) e encontra-se afectado por uma falha de orientação NNE-SSW (linha tracejada 
larga). A estratificação (S0) é mal definida e encontra-se orientada segundo NE-SW. Podem observar-se pequenas 
depressões sub-circulares que são interpretadas como marcas de dissolução química. No canto sueste e a oeste é 
ainda possível se observar uma pequena “bolsada” e um corredor de sedimentos caracterizados pelo padrão textural 
Sa e Sb, respectivamente. Ver localização na Fig. V.20. 

 

2.2.2. Padrão textural de backscatter Rb 

O padrão Rb descreve afloramentos que apresentam uma morfologia irregular, onde se 
destacam bancadas com cerca de 2.5-3 m de espessura, com planos de estratificação (foliação?) 
bastante penetrativa (Fig. V.11). Estas rochas estão ainda afectadas por um importante 
diaclasamento, regra geral, ortogonal à direcção das bancadas. No computo geral, o conjunto dos 
relevos pertencentes aos padrão Rb definem uma faixa de direcção aproximadamente NE-SW. A 
sonografia-tipo deste padrão de backscatter ocorre nas Costeiras de Pêro da Covilhã, sobre o 
ponto coordenado 39º15’26’’N ; 9º36’01’’W (Fig. V.11). Este afloramento coincide com a 
“escama” de Paleozóico amostrada por Mougenot (1976). Nos outros sectores onde Rb aflora 
não há amostras de rocha que coincidam ou estejam nas proximidades dos afloramentos 
cartografados. 

 

2.2.3. Padrão textural de backscatter Rc 

A ocorrência do padrão backscatter Rc está praticamente circunscrita à plataforma interna e 
média, a norte do paralelo da Ponta da Lamparoeira e para leste dos Relevos Marginais da 
Plataforma Média. Contudo, é na plataforma continental ao largo da Ponta da Lamparoeira que o 
padrão cobre uma área considerável. Trata-se de um padrão de backscatter em que os afloramentos 
exibem uma textura muito irregular, rugosa, com uma estratificação incipiente, com pequenos 
blocos destacados, que apresentam formas alongadas NNW-SSE e de comando não superior a 
2 m de altura (Fig. V.12). No seio dos relevos desmantelados, manchas de sedimentos 
circunscritas de padrão Sc. Não existem rochas datadas por Mougenot (1976) nos sectores onde 
este padrão ocorre, mas dada a presumível continuidade estratigráfica com o continente emerso 
adstrito na região da Ponta da Lamparoeira, atribui-se a idade provável do Jurássico superior 
(Portlandiano). 
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Fig. V. 11 – Padrão backscatter Rb. Presumivelmente constituído por xistos e gneisses, o afloramento mostrado na 
sonografia parece estar afectado por um conjunto de estruturas lineares que são interpretadas por diaclases. Em 
termos morfológicos, trata-se de um relevo assimétrico, em que a face oeste está abruptamente interrompida por um 
falha (coberta pelo corredor de sedimentos de padrão Sd), e a face leste, mais adoçada, contacta com rochas sub-
aflorantes de padrão textural de backscatter Rc (ver descrição adiante). Ver localização na Fig. V.20. 

 
Fig. V. 12 – Padrão backscatter Rc. O sector apresentado nesta sonografia mostra uma rocha de estratificação pouco 
notável, orientada segundo NW-SE, de textura bastante rudosa, com as bancadas a evidenciarem um apreciável grau 
de desmantelamento. Verificam-se algumas depressões (assinaladas a tracejado) que são preenchidas por sedimentos 
caracterizados pelo padrão textura de backscatter Sc (forte intensidade). Ver localização na Fig. V.20. 

 

2.2.4. Padrão textural de backscatter Rd 

O padrão backscatter Rd é o mais abundante em toda a área de estudo. Este padrão caracteriza-
se principalmente por apresentar alternância na intensidade do sinal de backscatter através de 
estruturas lineares, descrevendo uma rocha bem estratificada, em geral disposta em extensas 
sequências monoclinais, por vezes flexurados. 
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Do ponto de vista litológico estas ocorrências definem uma sequência que integra litótipos de 
diferentes graus de dureza e susceptibilidade à erosão (alternância de calcários e arenitos), dado a 
observar pela formação de depressões ortoclinais nas bancadas mais “brandas” (Fig. V. 13), as 
quais são, invariavelmente, preenchidas por sedimentos finos (padrão Sa ). Ocasionalmente 
também se observam bolsadas de sedimentos grosseiros (padrão Sc ). A nível crono-estratigráfico, 
estes terrenos localizam-se entre o Jurássico superior e o Cretácico inferior por correlação com as 
amostras de Mougenot (1976). 

Este padrão textural de backscatter apresenta várias formas de acidentes. Um dos tipos de 
acidentes consistem em estruturas lineares tabulares, fissuradas, de espessura métrica (2-4 m), 
destacados do fundo entre 0.5 m e 1 m, os quais são interpretados como filões ígneos (Fig. V. 13), 
uma vez que são estruturas com sombra acústica (vide Cap. III) e portanto tratam-se de objectos 
geológicos que se encontram em alto-relevo. 

 
Fig. V. 13 – Padrão backscatter Rd, onde se observa uma estrutura monoclinal cortada por um conjunto de estruturas 
lineares tabulares intrusivas interpretadas como filões ígneos. A leste é possível se observar o contacto litológico 
entre os terrenos caracterizados pelo padrão backscatter Rd (a oeste) e o Rb (a leste). Ver localização na Fig. V.20. 

 

A deformação tectónica é outra característica muito importante deste padrão textural de 
backscatter. Em termos de deformação dúctil observam-se flexuras, dobras abertas e dobras 
apertadas. Para além da deformação dúctil patenteada, o padrão Rd está igualmente afectado por 
falhas. Estas, em algumas ocasiões põem em contacto sequências com inclinações opostas, 
provavelmente falhas normais (Fig. V.14), mas com alguma componente de desligamento 
associada (Fig. V.15). Com menor frequência são observadas falhas com componente de 
movimentação inversa aparente (Fig. V.16). 

 

 
Fig. V. 14 – Padrão backscatter Rd, onde se pode observar um sinforma de forma oval, alongado, com o eixo 
orientado segundo NW-SE. As bancadas a oeste apresentam a mesma orientação (NW-SE). Para leste é possível 
observar uma notável escarpa de falha (provável falha normal) com 14 m de comando que põe em contacto Rd com 
os terrenos caracterizados pelo padrão textural de backscatter Rb (a leste). Ver localização na Fig. V.20. 
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Fig. V. 15 – Padrão backscatter Rd, onde se observa uma estrutura monoclinal, com a estratificação orientada segundo 
NE-SW e inclinada para NW, afectada por um conjunto de falhas NW-SE de desligamento direito. Ver localização 
na Fig. V.20. 

 

 
Fig. V. 16 – Sonografia onde se pode observar forte dobramento nos terrenos caracterizados pelo padrão backscatter 
Rd., seguido de cavalgamento para leste. É provável que a falha inversa acomode uma componente de desligamento 
sinistrógiro. Notar ainda na deformação evidenciada pelos filões. Ver localização na Fig. V.20. 

 

2.2.5. Padrão textural de backscatter Re 

O padrão Re ocorre no Mar da Ericeira onde se observam afloramentos de textura maciça e 
aspecto rugoso, com contornos irregulares e de fraca expressão morfológica (Fig. V.13). 
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Observam-se ainda pequenas depressões, semelhantes a marcas de dissolução química. Os 
relevos observados no Mar da Ericeira coincidem com amostras obtidas por Mougenot (1976) 
para o local, tendo o autor atribuído o intervalo temporal Miocénico - 
- Pliocénico. 

 
Fig. V. 17 – Padrão Re aflorante no Mar da Ericeira. Estes afloramentos apresentam marcas de dissolução química 
(carsificação), as quais são preenchidas por sedimentos finos (backscatter de tons claros do padrão Sa). Ver localização 
na Fig. V.20.  

 

2.2.6. Padrão textural de backscatter Rf 

O padrão textural de backscatter Rf, embora não apresente uma área de afloramento 
comparável com o padrão Rd, distribui-se por toda a plataforma estudada com o sonar de 
varrimento lateral. Em domínio de plataforma externa, o padrão Rf define a “ossatura” dos alto-
fundos marinhos do Pico Gonçalves Zarco e Pico Focinho. Observam-se retalhos nos relevos 
que definem a parte vestibular do Mar da Ericeira (Montanha de Camões e Colina Nuno Tristão), 
Costeiras Pêro da Covilhã e extremo sudoeste da plataforma de Peniche. Trata-se de um padrão 
que tipifica uma rocha bem estratificada, com bancadas de espessura variável (2 - 9 m), muito 
dissecadas, enquadradas em afloramentos de fraca expressão morfológica, sobressaindo muito 
pouco do fundo sedimentar circundante (Fig. V.18). 

 
Fig. V. 18 – Padrão Rf onde se pode um contacto entre outra formação geológica, assinalada por uma depressão 
onde se depositaram sedimentos de granulometria média-grosseira, conforme se pode observar pelas wave-ripples. Ver 
localização na Fig. V.20. 
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Mougenot (1976) atribui ao Dogger a amostra de rocha que mais próxima se encontra dos 
afloramentos da Fig. V. 18, mas importa recordar que no sector foram recolhidas outras amostras 
a que o autor atribuiu idades cretácicas e do Jurássico superior. Contudo, optamos por manter a 
datação provável como Dogger pelo facto de se tratar de um calcário detrítico, disposto em 
bancadas muito bem definidas, de padrão textural de backscatter semelhante aos terrenos 
observados junto à plataforma de Peniche, onde se sabe aflorar terrenos do Aaleniano. 

O Pico Gonçalves Zarco é outro dos locais onde o padrão de backscatter Rf aflora. Os 
afloramentos denotam a mesma morfologia dos exibidos na Fig. V.18. Na Fig. V.19, mostram-se 
duas imagens vídeo do fundo marinho adquiridas com a Hopper Camera (câmara rebocada) 
durante o cruzeiro científico “Canyons 2006” (Stitger et al, 2007), Estas imagens vídeo permitem 
confirmar a tipologia inferida a partir das sonografias de sonar de varrimento lateral. Tratam-se 
de bancadas bem definidas, com superfícies de estratificação proeminentes com arestas vivas 
(Fig. V.19-A). A Fig. V.19-B, obtida também no Pico Gonçalves Zarco, mostra um depósito de 
blocos e calhaus resultantes do desmantelamento do afloramento, possivelmente durante algum 
período em que o sector esteve em exposição sub-aérea (o ponto culminante situa-se aos -121 m).  

 
Fig. V. 19 – Padrão textural de backscatter Rf observável a partir de imagens vídeo do Pico Gonçalves Zarco obtidas a 
partir da Hopper Camera operada a bordo do R/V “Pelagia” durante o cruzeiro “Canyons 2006”. (A) Bancadas 
orientadas segundo NW-SE; e (B) Domínio de calhaus soltos. 

 

2.3. Cartografia dos padrões texturais de backscatter 
A análise das sonografias obtidas através do sonar de varrimento lateral permitiu caracterizar 

as ocorrências da cobertura sedimentar superficial e de afloramento rochoso e enquadrá-las à 
escala da plataforma continental estudada. A contextualização em termos sedimentológicos, para 
as primeiras, e litológicos e crono-estratigráficos para as segundas, só foi possível recorrendo-se à 
informação disponibilizada por Balsinha (em prep.) e Mougenot (1976), respectivamente. 
Pontualmente, a proximidade dos afloramentos ao continente emerso adstrito permitiu-nos 
extrapolar para a geologia que lhe é conhecida. 

Deste modo, foi possível identificar cinco padrões texturais de backscatter de fundo sedimentar 
(Sa a Se) e sete padrões texturais de backscatter de fundo rochoso (Ra a Rf), os quais encontram-se 
cartografados no mapa da Fig. V.20 e sistematizados na Tab. V.1. 
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Fig. V. 20 - Mapa de padrões texturais de backscatter da plataforma continental do Esporão da Estremadura, entre Peniche e a Ericeira. As idades das amostras de rocha foram retidas de Mougenot (1976). A designação 
N/D significada que não foi atribuída idade à amostra. 
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Tab. V. 1 - Tabela de atributos dos padrões texturais de backscatter de fundo sedimentar e fundo rochoso identificados na plataforma continental do Esporão da Estremadura, entre 
Peniche e Ericeira. 

Tipologia de 
fundo

Padrão textural de 
backscatter Localização Fácies acústica / textura Litologia Classificação sedimentar Idade provável Deformação

Sb

-

-

Sa

-

Pico Gonçalves Zarco, Relevos Marginais da Plataforma Média, Aplanação Marginal da 
Plataforma Média, sector vestibular do Mar da Ericeira e ao largo da Ericeira 
(plataforma continental interna)

Agradante sub-paralela; wavy

Mar da Ericeira e toda a plataforma continental externa Backscatter fraco

-

-

-

-

-

-

-

-

Areias finas (plataforma externa) 
e areia fina siltosa a silte 
arenoso (Mar da Ericeira)

R
oc

ho
so

Forte constraste de sedimentos 
finos / grosseiros; 

enriquecimento da fracção 
bioclástica na fracção areia

-

Sc Bacia da Lourinhã e Costeiras Pêro da Covilhã e pontualmente na adjacência dos 
relevos do Pico Gonçalves Zarco

Preenchimento de vale progradante do tipo complexo e do tipo 
divergente; progradante paralelo-oblíquo de baixo ângulo a 
sigmoidal; agradante sub-paralela

Sd Relevos Marginais da Plataforma Média , Aplanação Marginal da Plataforma Média, 
Colina Nuno Tristão e sector vestibular do Mar da Ericeira

Preenchimento de vale progradante do tipo complexo e do tipo 
divergente; progradante paralelo-oblíquo de baixo ângulo a oblíquo-
sigmoidal; agradante sub-paralela; transparente

Miocénico - 
Pliocénico -

Rf
Pico Gonçalves Zarco, Pico Focinho, parte vestibular do Mar da Ericeira (Montanha de 
Camões e Colina Nuno Tristão), Costeiras Pêro da Covilhã e limite sul do Mar do 
Cachimbo

Bancadas de espessura métrica; estratificação bem definida Calcários - Jurássico med. Flexuras

Se Pico Focinho e Mar da Ericeira Agradante sub-paralela; progradante divergente; wavy -

Ra Relevos Marginais da Plataforma Média, com especial desenvolvimento no Serro do 
Sudoeste, e a ocidente das Montanhas de Camões Estratificação pouco evidente; textura suave Calcários

Estratificação (foliação?) muito penetrativa Xistos e grauvaques; 
gneises

- -

- -

Paleozóico sup.
Limitado por falhas e 

afectado por 
diaclasamento

Rc Plataforma continental interna e média, a norte do paralelo da Ponta da Lamparoeira e 
para leste dos Relevos Marginais da Plataforma Média Textura muito irregular, rugosa; denota estratificação incipiente Arenitos Jurássico sup. -

Rb Colina Nuno Tristão, Costeiras Pêro da Covilhã e flancos da Bacia da Lourinhã

Jurássico - 
Cretácico

Monoclinais 
flexurados, dobras 
de variado grau de 

Se
di

m
en

ta
r

Areias finas; enriquecimento da 
fracção bioclástica

Cascalho arenoso a areia 
cascalhenta; desenvove wave-

ripples de crista direita

Forte constraste de sedimentos 
finos / grosseiros; desenvolve 

sand-ribbons

-

-

-

Rd -

Re Mar da Ericeira Bancadas sub-horizontalizadas; evidências de carsificação 
(dissolução química) Calcarenitos (?) -

Costeiras Pêro da Covilhã, Relevos Marginais da Plataforma Média, Colina Nino 
Tristão, relevos a ocidente das Montanhas de Camões e plataforma offshore da Ponta 
da Lamparoeira (vertente sul).

Bancadas de espessura aparente variável consoante a inlinação da 
estrutura; estratificação bem definida Arenitos e calcários
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3. Interpretação do mosaico MINIBEX 

Como foi anteriormente referido, o mapa de padrões backscatter foi unicamente definido com 
base nas sonografias obtidas durante o cruzeiro SISPLAT VIII. Porém, devido à tecnologia que 
está subjacente ao método de aquisição destes registos, os mesmos revelam importantes 
limitações ao nível da resolução com que se podem observar as estruturas, quer em fundos de 
natureza rochosa, quer de natureza sedimentar. Nesse sentido, o recurso a mosaicos construídos 
com sonografias adquiridas por sistemas digitais permite, não só a análise e interpretação das 
estruturas com um nível de detalhe superior, mas também obter uma perspectiva espacial da 
evolução dos terrenos devido ao facto das fiadas estarem justapostas. 

O mosaico MINIBEX, realizado na plataforma continental interna ao largo da Ericeira, 
conforme referido no Cap. III (Fig. III.22), foi realizado no âmbito de uma campanha 
arqueológica levada a cabo pelo CNANS. Este mosaico define uma área de aproximadamente 
12 km2, compreendida entre as batimétricas dos -30 e -50 m, com o centróide localizado a 5.4 km 
a noroeste da vila da Ericeira. 

 
Fig. V. 21 – Mosaico de sonar de varrimento lateral do cruzeiro MINIBEX (CNANS) realizado a cerca de 5 km a 
noroeste da Vila da Ericeira. Enquadramento da área na Fig. III.22. 

 

Na área é possível observar afloramentos de rocha consolidada equivalentes em textura e 
forma da estratificação ao padrão de backscatter do tipo Rd. Estas rochas contactam com 
sedimentos que podem ser descritos pelo padrão textual de backscatter Sa (baixa intensidade de 
backscatter). 
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Em termos de fundo sedimentar, pode observar-se que o talvegue imerso do rio Sefarujo 
entalhou as rochas do sector, descrevendo alguns meandros no sector montante e alargando o 
seu leito (possível estuário?) no sector mais a jusante. Depreende-se pela cartografia de 
afloramento rochoso que este vale se encaixou na estrutura da plataforma continental interna até 
ao Mar da Ericeira. Atendendo à interpretação estrutural da área coberta pelo mosaico de sonar 
lateral, apresentada na Fig. V.22, constata-se o rio Sefarujo, na plataforma interna da área de 
estudo, constitui uma linha de água cataclinal, i.e., com uma fluência no sentido da inclinação das 
camadas. 

O talvegue é caracterizado por um padrão de textural de backscatter análogo ao padrão do tipo 
Sa (Fig. V.23), o que corresponde a um fundo sedimentar  constituído por areia fina a muito fina. 
Recorda-se que para estes registos digitais, a escala de tons se encontra invertida, correspondendo 
o backscatter fraco a uma tonalidade escura de cinzentos. Junto às margens imersas, podem 
observar-se manchas de padrão Sc, as quais provavelmente materializam depósitos de areia 
cascalhenta. Relativamente a este último padrão textural de backscatter, observa-se que os 
sedimentos descrevem estruturas do tipo wave-ripples de crista direita, trocoidais, orientadas 
segundo NNE-SSW (azimute médio 023), com um comprimento de onda médio de 1.5 m e 
altura até 30 cm (Fig. V.24). 

 
Fig. V. 22 – Quadro estrutural interpretativo do sector coberto pelo mosaico de sonar de varrimento lateral do 
cruzeiro MINIBEX (Fig. V.20). 
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Em termos de afloramento rochoso, a textura e a geometria do fundo revelam a ocorrência 
de dois padrões distintos, um com estratificação muito bem definida, levemente dobrada, e outro 
onde a estratificação não se encontra tão bem definida, no topo norte do mosaico. Do ponto de 
vista estrutural observam-se dobras falhas (Fig. V.22). 

A norte observa-se uma dobra antiforma, de orientação NE-SW que se encontra associada a 
uma falha interpretada como inversa, de atitude ENE-WSW e inclinando para NNW, 
eventualmente com uma componente horizontal sinistrógira (Fig. V.22). Constata-se que o grau 
de deformação das rochas na faixa onde a falha ocorre mostra maior intensidade a leste, 
tendendo a diminuir para oeste, onde se transforma numa dobra sem discordância angular visível 
entre os estratos. A Fig. V.25 mostra o detalhe da deformação das bancadas nessa zona de 
contacto. 

 
Fig. V. 23 – Sonografia onde se observa o talvegue do rio Sefarujo a atravessar as bancadas de rocha e com uma 
fluência para sudoeste, no sentido da inclinação da estratificação. Nesta “janela” de rochas de padrão Rd é ainda 
possível observar duas estruturas lineares tabulares que são interpretadas como filões. Ver localização na Fig. V.21. 

 

 
Fig. V. 24 – Detalhe de uma mancha de areia cascalhenta com wave-ripples de crista direita que ocorrem na margem 
norte imersa do rio Sefarujo. Ver localização na Fig. V.20. 
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Fig. V. 25 – Detalhe da deformação na zona de contacto entre os dois domínios de padrão de afloramento 
rochoso. Ver localização na Fig. V.20. 

 

A sul do acidente, a estrutura também se encontra dobrada, definindo uma dobra sinforma, 
de orientação NE-SW, inclinada para SW e cujo o eixo se encontra alinhado com o talvegue 
imerso do rio Sefarujo (Fig. V.20; Fig. V.23). Observam-se dobras menores nos flancos desta 
dobra. Este facto, associado à presença de falhas de direcção NNE-SSW, que constituem 
desligamentos esquerdos (Fig. V.26), provocam mudanças bruscas na atitude das bancadas 
(Fig. V.24). Algumas destas falhas foram intruídas por filões, provavelmente do Cretácico 
superior (Fig. V.23; Fig. V.27). 

Um aspecto particular que merece destaque prende-se com a ocorrência de uma tipologia 
rochosa que ocorre no seio das bancadas de Rd e que apresenta uma proeminente facturação 
descrevendo blocos de secção quadrada (Fig. 28), recordando o padrão exibido pela disjunção 
prismática de rochas basálticas. Notar que este aspecto ocorre, aparentemente, em duas bancadas 
de espessura aparentemente métrica e encontra-se localizado às imediações da Fig. 28. Poderá 
tratar-se, eventualmente, de uma soleira do Cretácico superior, que vulgarmente ocorrem no seio 
das séries do Cretácico inferior na área emersa adjacente. 

 
Fig. V. 26 – Na sonografia podem se observar falhas de desligamento NNE-SSW deslocando uma falha ENE-
WSW, mostrando um rejeito horizontal de 40 m. Ver localização na Fig. V.20. 
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Fig. V. 27 – Detalhe da intrusão de filões, provavelmente do Cretácico superior, através de falhas NNE-SSW. Ver 
localização na Fig. V.20. 

 

 
Fig. V. 28 – Aspecto da fracturação ortogonal que se observa localmente em bancadas do domínio de afloramento 
sul. Ver localização na Fig. V.20. 
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VI. CARACTERIZAÇÃO SISMOSTRATIGRÁFICA 

Os dois capítulos anteriores pretenderam caracterizar a área de estudo ao nível da sua 
superfície, primeiro através de uma análise à fisiografia do terreno (domínios batimétricos, 
morfologia e morfometria) desenvolvida no Cap. IV, e posteriormente através da caracterização 
acústica do fundo mediante descrição dos padrões texturais de backscatter e sua distribuição 
desenvolvida no Cap. V. 

Neste capítulo descrever-se-ão as unidades sísmicas que ocorrem na área de estudo. À 
semelhança do que já havia sido prática para a caracterização dos padrões texturais de backscatter, 
em que esta só havia se baseado nas sonografias do cruzeiro SISPLAT VIII, também para a 
caracterização sismostratigráfica se tomam como referência os perfis de reflexão sísmica 
SISPLAT VIII. Esta opção justifica-se pelo facto de apenas se possuir um perfil de reflexão 
sísmica EUROSTRATFORM na área de estudo. 

De acordo com os critérios de interpretação sismostratigráfica apresentados no Cap. III 
foram identificadas as seguintes classes de fácies sísmica: (I) soco acústico; (II) wavy; (III) 
preenchimento de vale; (IV) progradante; (VI) agradante; (VII) irregular; e (VIII) transparente. A 
partir dos atributos sísmicos que caracterizam estas fácies, e atendendo às características acústicas 
e geométricas dos principais eventos sísmicos (reflector-limite), foram identificadas oito unidades 
sísmicas, enumeradas da base para o topo (U1 a U8). Foram igualmente analisadas as estruturas 
tectónicas dúcteis e frágeis presentes nos terrenos da área de estudo. Finalmente, para as unidades 
sísmicas em que foi possível identificar de forma generalizada à área de estudo o reflector basal, 
apresentam-se os mapas de isópacas em tempo-duplo (t.d). 

Ao longo da descrição das unidades sísmicas, as mesmas irão ser correlacionadas com a 
informação já entretanto analisada neste trabalho, nomeadamente os aspectos morfológicos do 
relevo submarino e padrões texturais de backscatter e demais informação disponibilizada a partir 
do estudo levado a cabo por Mougenot (1976). 

 

1. Unidades sísmicas 

1.1. Unidade Sísmica U1 
A Unidade Sísmica U1 é descrita por uma fácies sísmica do tipo soco acústico, com padrão 

de reflexão caótico e de elevada reflectividade. Os afloramentos de U1 geram altos-fundos 
(Fig. VI.1) de dimensões variadas e de morfologia vigorosa. Estes blocos denotam importante 
controlo tectónico, em especial no sector NE (a norte do paralelo 39º00’N), onde parecem estar 
delimitados por falhas. Correlacionando os afloramentos de U1 com os padrões texturais de 
backscatter definidos no Cap. V, constata-se que a resposta em termos de sinal sísmico é idêntica 
para os afloramentos de rocha do padrão Ra e Rb, os quais estão associados a terrenos 
mesozóicos e paleozóicos, respectivamente. 

Em face do anteriormente exposto, importa ter algum cuidado quando se pretende extrapolar 
para a cartografia geológica a partir da cartografia sismostratigráfica. É conhecida uma amostra de 
soco paleozóico obtida por Mougenot (1976), mas seguramente que nem toda a ocorrência de U1 
– soco acústico – corresponde a terrenos paleozóicos. 
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Fig. VI. 1 – Sismograma da Unidade Sísmica U1 e respectiva interpretação. Notar o carácter de soco acústico, com 
reflexões caóticas e incoerentes, por comparação com a unidade sísmica que contacta a leste (U3). Este registo 
coincide com a sonografia mostrada na Fig. V.11 (padrão textural de backscatter Rb). O conjunto dos dois registos 
caracteriza o afloramento de Paleozóico amostrado e datado por Mougenot (1976). Legenda: (c) – eventuais 
cardumes de peixe; (f) – falhas de orientação NNE-SSW; (R4) reflector basal 4; (m) – múltiplo; e Un – outras 
unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Fig. VI.22. 

 

1.2. Unidade Sísmica U2 
A Unidade Sísmica U2 é descrita igualmente por uma fácies sísmica do tipo soco acústico, 

mas ao invés da unidade anterior, apresenta um padrão típico de máscara acústica, o qual se 
caracteriza pela ausência de reflexões internas (Fig. VI.2). 

Trata-se de uma unidade sísmica que é observada no sector nordeste da área de estudo, junto 
ao bordo da plataforma e de forma pontual, através dos relevos conspícuos da plataforma externa. 
Em termos morfológicos, a unidade caracteriza dois padrões distintos: (1) junto ao bordo 
apresenta uma morfologia pouco vigorosa, de formas suaves, como é o caso do Planalto Diogo 
Gomes; e (2) inselbergs coincidentes com os relevos circunscritos apresentados no Cap. IV (secção 
1.3). Um registo sísmico destes afloramentos pode ser observado na Fig. VI.20. 

Pelo comportamento sísmico que U2 exibe (fraco carácter reflectivo), litologicamente U2 
poderá corresponder a uma rocha de textura maciça, compacta e com raros contrastes de 
materiais que não lhe permitem identificar reflexões internas. 

 

1.3. Unidade Sísmica U3 
A Unidade Sísmica U3 exibe uma fácies sísmica de soco acústico de média / alta 

reflectividade, mas ao contrário de U1, as reflexões internas desta unidade sísmica (U3) mostram 
evidências de alguma coerência (Fig. VI.1; Fig. VI.2 e Fig. VI.3). Uma organização mais regular 
das reflexões internas reflecte, necessariamente, uma constituição geológica diferente, a qual 
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permite que, pontualmente, se reconheçam reflectores internos de geometria coerente. Outro 
facto que contribui para a ligeira diferença na fácies sísmica observada face a U1 poderá residir no 
facto de U3 ser uma unidade sísmica sub-aflorante, ou seja, numa grande extensão apresenta uma 
fina cobertura de sedimentos não consolidados que está abaixo do limite de resolução do sistema 
sparker, mas observável nas sonografias de sonar de varrimento lateral. A presença desta camada 
de sedimentos contribui para a atenuação do contraste de impedância acústica entre a água e a 
rocha, o que leva a uma propagação mais eficiente do sinal através da rocha. 

 

Fig. VI. 2 – Sismograma da Unidade Sísmica U2 e respectiva interpretação. Notar como o bordo da plataforma se 
encontra esculpido sobre esta unidade, à semelhança de um pronunciado vale em V que entalha U2 até uma 
profundidade de 87 ms t.d (c.a 78 m). Legenda: (b) – bordo da plataforma; Rn – reflectores sísmicos basais (consultar 
texto); e Un – outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver localização na Fig. VI.22. 
 

 

Fig. VI. 3 – Sismograma da Unidade Sísmica U3 e respectiva interpretação. Notar a ténue organização das reflexões 
internas e no carácter reflectivo da fácies. Todavia, o sinal é rapidamente atenuado (limite de penetração), não sendo 
possível observar o padrão de U3, neste caso, para penetrações superiores a 35 ms t.d (média). Ver localização na 
Fig. VI.22. 
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Em virtude do enquadramento acima exposto, observa-se que a Unidade Sísmica U3 
apresenta reflectores de fraca continuidade, de amplitude moderada a elevada, e geometria 
irregular, em que o ângulo de inclinação das reflexões internas é variável, ficando dependente do 
controlo tectónico a que a unidade foi sujeita. 

Os afloramentos de U3 mostram uma excelente correlação com os afloramentos de rocha 
consolidada de padrão backscatter Rf. Conforme referido no Cap. V, trata-se de uma rocha 
estratificada, com bancadas de espessura variável (entre 2 e 9 m) e frequentemente afectada por 
actividade tectónica (falhas e dobras). Do ponto de vista litológico trata-se provavelmente de uma 
rocha bastante resistente e com elevado grau de consolidação dado que a penetração do sinal é 
fraca (< 25 ms t.d). 

A unidade sísmica (U3) ocorre principalmente no Pico Focinho – Planalto Queixada, Planalto 
Diogo Gomes e cintura interior à ocorrência de U2 no sector nordeste da área de estudo, no 
extremo ocidental das Montanhas de Camões e Pico Gonçalves Zarco, e ainda num pequeno 
sector encaixado a sul da Plataforma de Peniche e a norte das Costeiras Pêro da Covilhã. Em 
nenhum destas ocorrências existem amostras de rocha obtidas por Mougenot (1976) de forma a 
se poder avançar com uma idade provável. 

 

1.4. Unidade Sísmica U4 
A Unidade Sísmica U4 define uma fácies sísmica do tipo wavy, em que os reflectores internos 

exibem baixa amplitude e continuidade média (Fig. VI.4). Este padrão de reflexão é observável, 
em média, ao longo de cerca de 30 ms t.d. de penetração. Trata-se de uma unidade sísmica que 
ocorre de uma forma generalizada por toda a plataforma interna e média, e no sector do Pico 
Gonçalves Zarco. Do ponto de vista estrutural, a Unidade Sísmica U4 caracteriza-se por longas 
sequências monoclinais, por vezes flexurados, e por dobras de variado grau de fecho, desde 
dobras simétricas de ângulo aberto (inferiores a 12º), com planos axiais verticalizados, a dobras 
assimétricas com flancos curtos verticalizados ou mesmo invertidos. 

Tendo por base as sonografias de sonar lateral apresentadas no Cap. V, constata-se que a 
Unidade Sísmica U4 coincide com os padrões backscatter Rc e Rd. Ambos os padrões texturais de 
backscatter evidenciam tratar-se de rochas estratificadas, com planos de estratificação melhor 
definidos no padrão Rd do que no padrão Rc. Este facto permite corroborar, em profundidade, a 
informação que já havia se obtido à superfície, a qual indicava estar-se na presença de terrenos 
constituídos por uma rocha estratificada com alternância de bancadas de litótipos de diferentes 
graus de competência, dispostas em extensas sequências monoclinais e afectadas por falhas e 
dobras de variado grau de fecho. 

No caso particular do padrão backscatter Rc, devido à constituição litológica monótona 
correspondente do material que constitui as bancadas, a fácies sísmica denota menor 
continuidade e amplitude e um menor alcance de penetração do sinal, por oposição à fácies 
sísmica resultante dos terrenos em que se observa o padrão backscatter Rd, onde a alternância de 
bancadas de diferentes durezas e constituição (para o caso, de diferentes densidades) é a 
característica dominante (Fig. VI.4). 

 

1.5. Unidade Sísmica U5 
A Unidade Sísmica U5 pode ser observada no sector do Mar da Ericeira, na Bacia da 

Lourinhã e na vertente ocidental dos Relevos Marginais da Plataforma Média. Não obstante os 
atributos sísmicos não variarem substancialmente de sector para sector, U5 apresenta uma fácies 
agradativa do tipo divergente, a ocidente do Cerro do Sudoeste (Fig. VI.5), e sub-paralela, por 
vezes wavy, com maior ou menor grau de flexuramento (Fig. VI.6; Fig. VI.12), nos outros dois 
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sectores. Trata-se de uma unidade sísmica que se caracteriza ainda pela presença de horizontes de 
excelente continuidade e elevada amplitude, os quais alternam com reflectores de baixa amplitude 
e fraca continuidade, registando-se uma boa penetração do sinal até um máximo de 100 ms t.d. 

 
Fig. VI. 4 – Sismograma da Unidade Sísmica U4 e respectiva interpretação. Notar na fácies sísmica coincidente com 
a ocorrência de afloramentos caracterizados pelo padrão textural de backscatter Rd. Notar na dobra aberta que afecta a 
sequência, onde os reflectores do flanco oeste estão inclinados cerca de 0.8º, enquanto que os da costeira (a leste) 
estão inclinados cerca de 2º. Esta dobra encontra-se truncada por uma plataforma de erosão (c.a 5 km) compreendida 
no intervalo batimétrico -70/-80 m. Ver localização na Fig. VI.22. 

 

A ocidente do Serro do Sudoeste, a Unidade Sísmica U5 repousa directamente sobre U3, 
registando-se uma lacuna sismostratigráfica. O contacto parece ser concordante. O basculamento 
parece ter sido posterior à deposição de U5. Os reflectores internos de U5 mostram uma 
evolução divergentemente a partir do reflector R1 no sentido do aumento da profundidade 
(Fig. VI.5). 

No sector da Bacia da Lourinhã, U5 apresenta uma fácies sub-paralela wavy. A unidade 
encontra-se cingida a três depressões talhadas sobre U3, cada um acomodando U5 numa 
espessura média de 22 ms t.d. (Fig. VI.12). Também neste sector se verifica a lacuna 
sismostratigráfica verificada para o sector da vertente ocidental do Serro do Sudoeste. 

No Mar da Ericeira, U5 mantém o padrão de alternância de ciclos de alta/baixa reflectividade 
que havia sido identificado para os outros sectores (Fig. VI.6; Fig. VI.20). Ao invés dos sectores a 
ocidente do Serro do Sudoeste e Bacia da Lourinhã, em que U5 assenta em concordância sobre 
U5, constituindo assim uma importante lacuna sismostratigráfica, a partir dos perfis de reflexão 
sísmica disponíveis pode confirmar-se que no sector do Mar da Ericeira, U5 repousa concordante 
sobre U4, mesmo em perfis afectados por dobras e flexuras (variante wavy). Este sector tem em 
comum com os demais o facto da deformação (dobramento e basculamento) ter-se dado 
conjuntamente com a unidade sísmica subjacente (Fig. VI.11). 
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Fig. VI. 5 – Estrutura da vertente ocidental do Serro do Sudoeste. Sobre U3 repousa U5 onde é notório o contraste 
de penetração do sinal acústico numa e noutra unidade sísmica. A truncar estas duas unidades sísmicas encontra-se 
uma superfície inclinada para oeste (0.8º de pendor). rochosas A partir dos -157 m passa a aflorar U7, que fossiliza 
uma plataforma de abrasão talhada sobre U5. Legenda: (m) – múltiplo; Rn – reflectores sísmicos basais (consultar 
texto); e Un – outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver localização na Fig. VI.22. 

 

1.6. Unidade Sísmica U6 
Sobrejacente a U5 pode encontrar-se a Unidade Sísmica U6, a qual é delimitada na base por 

um reflector de excelente continuidade e média a elevada amplitude – o reflector R2 (Fig. VI.6). 
A Unidade Sísmica U6 é observada na Bacia da Lourinhã e no Mar da Ericeira, e em termos de 
fácies sísmica, assemelha-se a U5, embora globalmente mais reflectiva. Trata-se de uma unidade 
sísmica em os ciclos de reflectores de baixa amplitude e fraca continuidade quase desaparecem, 
prevalecendo os reflectores de elevada continuidade e amplitude. Este aspecto parece indicar uma 
menor variabilidade litológica nas suas bancadas O registo apresenta uma boa penetração do sinal 
até um máximo de 155 ms t.d. (Fig.  VI.6). 

No sector da Bacia da Lourinhã apresenta uma fácies subparalela wavy e assenta em 
discordância (truncatura erosiva) com U5 (Fig. VI.12). São observadas hipérboles de difracção 
que, entre outras causas, ficam a dever-se à irregularidade da fisiografia da paleo-superfície 
anterior à formação de U6 (materializada pelo Reflector R2), a qual parece integrar pequenos 
relevos salientes que conduzem a uma difracção da energia incidente em todas as direcções. No 
sector do Mar da Ericeira, U6 assenta em concordância com U5, pelo que a deformação do 
conjunto deverá ter ocorrido simultaneamente Ambas formam um conjunto divergente que 
aumenta a sua espessura no sentido da direcção da falha f2 (Fig. VI.6). 

A Unidade Sísmica U6 aflora apenas no Mar da Ericeira, uma vez que na Bacia da Lourinhã 
encontra-se coberta pela Unidade Sísmica U8. Onde é possível observar o seu afloramento, 
conforme se pode comprovar pelas sonografias de sonar de varrimento lateral, é possível 
identificar formas de expressão morfológica fraca (Fig. V.17; padrão textural de backscatter Re), 
correspondendo estas a uma rocha estratificada, pouco inclinada a sub-horizontal, e exibindo, por 
vezes, marcas de dissolução química, o que deixa antever uma componente carbonatada na sua 
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constituição. De acordo com as datações de Mougenot (1976), estes terrenos têm idade 
neogénica (Miocénico-Pliocénico) e litologicamente correspondem a lumachelas em arenito 
quártzico. 

 
Fig. VI. 6 – Estrutura geral e arquitectura da paleo-depressão que constitui o Mar da Ericeira. Deste sismograma 
salienta-se o acidente maior que marca a parte vestibular do Mar da Ericeira. Legenda: (f1) – falha de orientação NW-
SE; (f2) – falha de orientação WNW-ESE; (f3) – falhas de orientação NNW-SSE; (m) – múltiplo; Rn – reflectores 
sísmicos basais (consultar texto); e Un – outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver localização 
na Fig. VI.22. 

 

1.7. Unidade Sísmica U7 
A Unidade Sísmica U7 é observada sobre o bordo da plataforma (Fig. VI.3) onde preenche 

um vale incisivo a norte do Planalto Diogo Gomes, no sector vestibular do Mar da Ericeira 
(Fig. VI.6), no Monoclinal da Lourinhã (Fig. VI.7), e no sector do Vale Submarino da Ericeira 
(Fig. VI.8 e Fig. VI.9). Através do reflector basal R3, U7 estabelece com as unidades sísmicas que 
lhe estão subjacente uma importante discordância. 

No sector do Monoclinal da Lourinhã, tomando como referência os Relevos Marginais da 
Plataforma Média, U7 contacta com U3 e U5 no domínio proximal e com U4 no domínio distal, 
formando, em ambos os casos, um corpo progradante de geometria e espessura variável. Apesar 
de revelar uma variabilidade apreciável nos atributos sísmicos, a fácies sísmica observada mostra-
se pouco reflectiva, de baixa a muito baixa amplitude e fraca continuidade, por vezes de fácies 
semi-transparente. Esta alternância encontra-se assinalada por horizontes internos de alta 
reflectividade, com uma espessura aproximada de 5 ms t.d. 

No domínio proximal do sector do Monoclinal da Lourinhã, o reflector R3 estabelece uma 
truncatura erosiva muito bem definida com U5, a qual constitui uma plataforma de abrasão 
(Fig. VI.5; Fig. VI.7), evoluindo U7 segundo um prisma progradante paralelo-oblíquo de baixo 
ângulo. Os reflectores internos terminam em downlap face ao reflector basal R3. A espessura de 
U7 neste sector é reduzida, variando entre 15 ms t.d, onde se encontra coberta superiormente por 
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U8 (Fig. VI.7), e 28 ms t.d, como se pode observar na Fig. VI.5. Por seu turno, no domínio distal 
do sector do Monoclinal da Lourinhã, U7 retoma segundo um prisma de geometria sigmoidal a 
ocidente do bloco de U3 soerguido por acção das falhas assinaladas na Fig. VI.7. Os reflectores 
internos terminam igualmente em downlap face ao reflector basal R3. A espessura máxima 
observada é de 25 ms t.d. 

No sector do Vale Submarino da Ericeira e bacias circundantes, U7 constitui a principal 
unidade de preenchimento. Trata-se de uma fácies de preenchimento de vale de tipo complexo 
(Mitchum et al., 1977) com uma espessura máxima em 210 ms t.d no eixo do paleo-Vale 
Submarino da Ericeira (Fig. VI.9). Esta espessura é estimada pois não se consegue reconhecer o 
reflector basal no paleo-talvegue. À semelhança do sector do Monoclinal da Lourinhã, os 
atributos sísmicos de U7 são idênticos, observando-se uma fácies geralmente pouco reflectiva, 
embora seja reconhecido um maior número de horizontes internos de alta reflectividade, em 
particular no eixo do paleo-vale. De notar que a espessura de U7 neste sector é muito variável, 
como atestam as Fig. VI.8 (89 ms t.d), Fig. VI.8 (175 ms t.d) e Fig. VI.21 (ausência de U7). Para 
além da colmatação do paleo-Vale Submarino da Ericeira, U7 preencheu outras depressões no 
sector da bacia comum que se estabeleceu a jusante do sector vestibular do Mar da Ericeira – a 
Bacia-Alta. O preenchimento das depressões conduziu U7 em direcção ao bordo da plataforma e 
vertente continental sudoeste (Fig. VI.10), para onde diminui a sua espessura. Estas depressões 
estão encaixadas em U3 e U4 e alinhadas com os gullies descritos no Cap. IV.  

No sector do Mar da Ericeira, a principal ocorrência de U7 é observada imediatamente a 
oeste da falha WNW-ESE onde atinge uma espessura máxima de 44 ms t.d. (Fig. VI.6). A fácies 
sísmica de U7 é agradante sub-paralela, ligeiramente wavy, com reflectores de fraca a muito fraca 
continuidade e amplitude. Os ténues reflectores internos terminam em onlap face a U6 e U3. A 
leste, U7 encontra-se interrompida por acção da falha WNW-ESE anteriormente referida, onde 
sofre importante arrasto levando a uma inclinação de cerca de 8º dos reflectores internos 
(Fig. VI.6). 

No vale encaixado de orientação E-W no bordo da plataforma continental (Fig. VI.2) 
verifica-se que a colmatação inicial do mesmo é feita pela Unidade Sísmica U7. A fácies sísmica 
afigura-se como de preenchimento de vale incisivo do tipo divergente (Mitchum et al., 1977), 
globalmente de baixa reflectividade, mas intercalada com horizontes de continuidade média e 
amplitude elevada. A espessura máxima registada é de 68 ms t.d. 

 

1.8. Unidade Sísmica U8 
À semelhança do sucedido com U7, também U8 se caracteriza por exibir diferentes fácies 

sísmicas e formas externas de sector para sector da plataforma. Em termos da sua distribuição, 
U8 é identificada praticamente nos mesmos sectores em que U7 ocorre, a que acrescem algumas 
formações lenticulares e tabulares sobre a plataforma média (Fig. VI.1; Fig. VI.11; Fig. VI.12; 
Fig. VI.13; e Fig. VI.20). 

A Unidade Sísmica U8 encontra-se delimitada entre o reflector basal (R4) e o fundo mar e 
pode ou não se encontrar sobreposta a U7, como se observa nas Fig. VI.8 e Fig. VI.17, ou 
Fig. VI.11, Fig. VI.12, Fig. VI.15 e Fig. VI.22, respectivamente. Nas Fig. VI.17 e Fig. VI.18 pode 
observar-se o carácter progradante de U8 sobre U7 e unidades sísmicas subjacentes. 
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Fig. VI. 7 – Estrutura geral e arquitectura da plataforma continental externa a norte do lineamento morfológico Planalto Queixada – Planalto Diogo Gomes. A plataforma externa neste sector (Monoclinal da Lourinhã) é constituída por dois prismas progradantes 
que apresentam uma forma externa, geometria interna e variabilidade de fácies sísmica de acordo com o andar batimétrico em que se encontram. No prisma superior, pode medir-se um desnível vertical de 27 m, medido desde a base do prisma até à linha que marca 
a sua quebra e consequente passagem ao prisma progradante paralelo-oblíquo. Notar na compartimentação da plataforma através da presença de falhas sísmicas de orientação geral NE-SW (orientação geral tardi-hercínica). Legenda: (f) – falha de orientação NE-SW; 
(m) – múltiplo; Rn – reflectores sísmicos basais (consultar texto); e Un – outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver localização na Fig. VI.22. 
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Fig. VI. 8 – Estrutura geral e arquitectura deposicional do domínio proximal do Vale Submarino da Ericeira – a Bacia-Alta. A plataforma externa neste sector forma várias sub-bacias e vales que se encontram colmatados 
pelas unidades sísmicas mais recentes. Notar no paleo-Vale Submarino da Ericeira, o qual se encontra totalmente colmatado, com uma espessura observável de 148 ms t.d. (a espessura estimada é de 179 ms t.d.) Legenda: 
(f1) – falhas de orientação NE-SW; (f2) – falha de orientação NW-SE; (f3) – falhas de orientação ENE-WSW; (m) – múltiplo; (c) - provável cardume de peixe (?); Rn – reflectores sísmicos basais (consultar texto); e Un – 
outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver localização na Fig. VI.22. 
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Fig. VI. 9 – Paleo-vale e o actual Vale Submarino da Ericeira (VSE) predominantemente preenchidos pela Unidade 
Sísmica U7. A cobrir a sequência pode observar-se U8 a formar uma estrutura do tipo mound. Legenda: (f) falhas de 
orientação NE-SW; Rn – reflectores sísmicos basais (consultar texto); e Un – outras unidades sísmicas (consultar 
texto). Ver localização na Ver localização na Fig. VI.22. 

 

 
Fig. VI. 10 – Eixo de drenagem secundário que diverge do Vale Submarino da Ericeira a partir da bacia comum que 
se localiza imediatamente a jusante do sector vestibular do Mar da Ericeira (Bacia-Alta). A orientação do eixo de 
drenagem segue sensivelmente a direcção NE-SW. Legenda: Rn – reflectores sísmicos basais (consultar texto); e Un – 
outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver localização na Fig. VI.22. 
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Fig. VI. 11 – Depressões talhadas sobre U4 e U5, no sector interno do Mar da Ericeira, preenchidas por U8 (fácies 
sísmica transparente). Notar no pendor (fraco) do fundo materializado por U8 (<1º). Legenda: (f) – falha de 
orientação NNE-SSW; (m) – múltiplo; Rn – reflectores sísmicos basais (consultar texto); e Un – outras unidades 
sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver localização na Fig. VI.22. 

 

De um modo geral, U8 é uma unidade sísmica que exibe uma fácies mais reflectiva do que U7, 
com os reflectores internos a mostrarem uma maior continuidade e amplitude, à excepção das 
ocorrências assinaladas nas Fig. VI.11 e Fig. VI.20, que se localizam no Mar da Ericeira, entre os -
50 e os -80 m de profundidade, onde a fácies sísmica é transparente. Neste sector da plataforma, 
pode observar-se a Unidade Sísmica U8 a preencher depressões talhadas sobre U4, numa frente 
de cerca de 2.5 km (Fig. VI.11). Mais ao largo, a um profundidade maior (em torno dos 100 m), 
U8 aparece a colmatar uma ligeira flexura que afectou as unidades sísmica U5 e U6  (Fig. VI.20). 

No sector do Monoclinal da Lourinhã, U8 assenta em discordância todas as unidades sísmicas 
subjacentes (Fig. VI.7). No domínio proximal U8 assenta sobre U3, U5 e U7 sobre as quais 
forma um prisma progradante do tipo paralelo-oblíquo de baixo ângulo, com terminações onlap 
para leste e downlap no sentido do aumento da profundidade. A espessura máxima verificada é de 
26 ms t.d. A ruptura de pendor que se verifica neste sector da plataforma (vide Cap. IV) está 
relacionada com a ocorrência desta cunha sedimentar e consequente passagem a um prisma 
progrante do tipo oblíquo-sigmoidal. Com o aumento da profundidade assiste-se a uma 
diminuição da continuidade e amplitude das reflexões internas de U8. 

No domínio distal do Monoclinal da Lourinhã, U8 cobre as unidades sísmicas U3 e U7. 
Admite-se ainda que assente directamente sobre U4 nos casos em que U7 não se estendeu muito 
para ocidente (Fig. VI.7). Até sensivelmente aos -300 m de profundidade, a progradação dá-se no 
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sentido do aumento da profundidade, terminando os reflectores internos em downlap para oeste e 
onlap para leste. Entre os -250 m e os -290 m regista-se uma tendência agradativa (empilhamento), 
com o estabelecimento de uma morfologia côncava do tipo mound (Mitchum et al., 1977) que 
chega a atingir uma espessura de 38 ms t.d. Um aspecto de grande relevância paleoambiental é o 
facto de U8 exibir pequenos sulcos no seu reflector basal (R4), aspecto que é mimetizado pela 
superfície actual do fundo do mar, observando-se de permeio, reflexões internas de maior 
amplitude e configuração caótica (Fig. VI.7). Para profundidades superiores a -300 m, U8 forma 
uma lente retrogradante (reflectores internos inclinados para leste) que termina em bisel contra os 
afloramentos do Planalto Diogo Gomes. Alternativamente, preenche pequenas depressões 
controladas por falhas NE-SW, estabelecendo uma fácies agradante do tipo sub-paralelo 
(Fig. VI.7). Neste domínio, a espessura de U8 apresenta um valor médio de 11 ms t.d. 

No sector do Vale Submarino da Ericeira, U8 mostra duas fácies distintas, consoante o 
domínio observado. A cobrir U7 no domínio das sub-bacias da vertente sudoeste, U8 apresenta 
uma fácies de agradação do tipo sub-paralelo (Fig. VI.11). Na vertente norte observa-se sobre o 
eixo principal do paleo-Vale Submarino da Ericeira uma fácies agradante de preenchimento onlap 
com o estabelecimento de uma morfologia côncava do tipo mound (Fig. VI.8 e Fig. VI.9), 
evoluindo posteriormente até ao eixo do actual Vale Submarino da Ericeira para uma fácies 
sigmoidal (Fig. VI.9). Neste sector, o reflector basal R4 marca uma discordância notória entre U7 
e U8, vincando a alteração que se processou ao nível da arquitectura deposicional, evoluindo de 
um tipo de preenchimento de vale em regime divergente para preenchimento do tipo agradante. 

No sector vestibular do Mar da Ericeira, U8 apresenta uma fácies de elevada reflectividade, 
com excelente continuidade e amplitude, denotando uma configuração progradante do tipo 
tangencial, com os reflectores internos a terminarem em downlap (Fig. VI.6). A espessura máxima 
neste sector é de 38 ms t.d. 

As restantes ocorrências de U8 observados na plataforma média (Fig. VI.1, Fig. VI.12 e 
Fig. VI.13) apresentam uma fácies sísmica diferente de sector para sector, provavelmente 
reflectindo fontes e processos hidrodinâmicos diferentes entre si. Assim, o depósito que se 
estabeleceu no flanco ocidental do relevo paleozóico das Costeiras Pêro da Covilhã (Fig. V1) 
denota uma fácies agradante sub-paralela de elevada continuidade e amplitude, o que deixa 
antever alternância no regime energético, conduzindo a ciclos deposicionais de marcado contraste 
de impedância acústica, possivelmente resultado de um marcado contraste de deposição de 
sedimentos finos e grosseiros. Uma fácies muito idêntica é aquela que se observa a sul do Cabo 
Raso, embora sem os condicionalismos estruturais e morfológicos patenteados no sector da 
plataforma média anteriormente descrito (Fig. VI.13). 

Por outro lado, o depósito que se estabeleceu na Bacia da Lourinhã revela uma fácies sísmica 
irregular, de elevada reflectividade, mas com reflexões internas de fraca continuidade. É possível 
correlacionar a fácies sísmica de U8 neste depósito com o padrão textural de backscatter Sc da 
cobertura sedimentar superficial apresentado no Cap. V (Fig. V.3). Entende-se que a fraca 
organização dos reflectores internos de U8 possa se dever à presença areia grosseira cascalhenta 
como constituinte principal do depósito. 
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Fig. VI. 12 – Estrutura e arquitectura da Bacia da Lourinhã. Notar na inconformidade estratigráfica que se estabelece 
entre U5 e U6. Legenda: (f) – falha de orientação NE-SW; (h) – hipérboles de difracção; (m) – múltiplo; Rn – 
reflectores sísmicos basais (consultar texto); e Un – outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver 
localização na Fig. VI.22. 

 

 
Fig. VI. 13 – Plataforma média a sul do Cabo da Roca. No extremo norte do sismograma pode localiza-se a porção 
submersa do Maciço de Sintra. Legenda: (f) – falhas de orientação NW-SE; (m) – múltiplo; Rn – reflectores sísmicos 
basais (consultar texto); e Un – outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na Ver localização na 
Fig. VI.22. 
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2. Estruturação do terreno 

O mapa tectónico proposto encontra-se integrado no mapa sismostratigráfico que se 
apresenta na Fig. VI.1 e baseia-se na interpretação das linhas de reflexão sísmica, 
sonografias de sonar de varrimento lateral e MDT anteriormente apresentados e 
descritos. De notar que, apesar de muitas estruturas (frágeis e dúcteis) identificadas nos 
perfis sísmicos disponíveis para este estudo não possuírem expressão cartográfica (sonar 
lateral, por exemplo), e por isso não estarem representadas no mapa da Fig. VI.1, o seu 
reconhecimento revelou-se muito importante para o estabelecimento do modelo 
tectónico proposto neste trabalho. 

 

2.1. Falhas 

As estruturas frágeis cartografadas na área de estudo correspondem sobretudo a 
falhas, embora se identifiquem estruturas planares que são interpretadas como filões, 
conforme anteriormente abordado no Cap. V. As falhas cartografadas repartem-se por 
duas famílias de direcções principais – NW-SE a NNW-SSE e NE-SW a NNE-SSW – 
embora se registem algumas ocorrências N-S (Fig. VI.14). Estas falhas recaem em três 
categorias diferentes: (1) falhas prováveis; (2) falhas aflorantes; e (3) falhas sub-aflorantes. 

 
Fig. VI. 14 – Diagrama do tipo rosa-dos-ventos dos azimutes das falhas cartografadas na área de estudo. 
Neste gráfico é possível constatar a predominância duas famílias de direcções NW-SE a NNW-SSE e NE-
SW a NNE-SSW. As outras direcções são negligenciáveis, embora as ocorrências N-S atinjam cerca de 2% 
do universo total das falhas cartografadas (146 falhas). 

 

As falhas prováveis resultam apenas da análise fisiográfica do terreno e subsequente 
interpretação geomorfológica (vide Cap. IV). Tratam-se de estruturas que não são 
observadas nos perfis de reflexão sísmica e/ou sonografias de sonar de varrimento lateral 
ou, alternativamente, quando estes registos coincidem com a sua cartografia, não são 
observados critérios indiscutíveis da sua presença, como seja a ocorrência de hipérboles 
de difracção ou rejeitos nos reflectores sísmicos (caso dos perfis de reflexão sísmica), ou 
expressão superficial da ruptura (caso das sonografias de sonar lateral). São exemplo 
desta categoria de falhas as que atravessam e compartimentam a Montanha de Camões 
ou as que delimitam a Plataforma das Berlengas, com prolongamento para as Costeiras 
Pêro da Covilhã. Em qualquer dos sectores mencionados, as falhas assinaladas seguem o 
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padrão geral das estruturas identificadas, isto é, são falhas que pertencem à família de 
direcções NE-SW a NNE-SSW. 

As falhas aflorantes são falhas que, como o próprio nome indica têm manifestação à 
superfície do terreno. São falhas que se dispõem segundo duas famílias de direcções 
preferenciais: NE-SW a NNE-SSW e NW-SE a NWW-SSE, e que estão generalizadas a 
toda a plataforma continental do Esporão da Estremadura, embora se observem em 
maior número a afectar os terrenos da actual plataforma interna e média cartografados 
principalmente pelas unidades sísmicas U1 a U4. Correspondem a falhas com 
componente de movimentação vertical que edificaram, ora horsts, como se verifica nas 
Costeiras de Pêro da Covilhã (Fig. VI.1) e Relevos Marginais da Plataforma Média 
(Fig. VI.19), ora grabens, como se reconhece no Mar da Ericeira (Fig. VI.6), na Bacia da 
Lourinhã (Fig. VI.12) e a nordeste do Pico Focinho (Fig. VI.15). 

Uma falha particularmente importante para a plataforma continental em estudo é a 
Falha do Esporão da Estremadura, que parece corresponder a um acidente muito 
importante que descreve um lineamento morfológico segundo o eixo Vale Submarino da 
Ericeira – Mar da Ericeira – Sintra. O seu segmento aflorante delimita a vertente norte 
do Pico Gonçalves Zarco (Fig. VI.22). A actuação desta falha terá provocado o 
pronunciado abatimento e basculamento da vertente norte do Vale Submarino da 
Ericeira (Fig. VI.16). 

 
Fig. VI. 15 – Exemplo de falhas aflorantes. Estas estruturas tectónicas testemunham movimentos 
verticais de crosta de amplitude assinalável sobre a plataforma externa do Esporão da Estremadura. 
Legenda: (f1) – falhas de orientação NE-SW; (f2) – falha de orientação NW-SE; Rn – reflectores 
sísmicos basais (consultar texto); e Un – outras unidades sísmicas (consultar texto). Ver localização na 
Ver localização na Fig. VI.22. 
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Fig. VI. 16 – Sismograma que permite observar a Falha do Vale da Ericeira. O comando medido entre o ponto de inflexão do bordo sul e o eixo do talvegue é de 
aproximadamente 37 m. Notar no pronunciado abatimento da margem norte do Vale Submarino da Ericeira e consequente acomodação diferenciada de material. 
Legenda: (b) fenómeno de bow-tie; (f1) – falha de orientação WNW-ESE; (f2) – falha de orientação NE-SW. Ver localização na Fig. VI.22. 
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Nas ocasiões em que as falhas mostram continuidade, mas não afloram porque estão 
cobertas pela Unidade Sísmica U8, tais falhas são cartografadas como falhas sub-
aflorantes. Estas falhas constituem estruturas que afectam as restantes unidades sísmicas, 
embora muito raramente U7. A orientação geral das falhas sub-aflorantes é a mesma 
registada para as falhas aflorantes. Na maioria dos casos as primeiras são uma 
continuidade das segundas. As falhas sub-aflorantes são sobretudo reconhecidas nos 
terrenos da actual plataforma externa onde prevalecem as direcções NE-SW que, de uma 
forma generalizada, conduziram ao abatimento das unidades sísmicas U3 e U4 
relativamente aos terrenos da plataforma média, o que proporcionou a criação de espaço 
para acomodar as unidades sísmicas U7 e U8 (Fig. VI.7; Fig. VI.17). 

 
Fig. VI. 17 – Prisma progradante paralelo-oblíquo que fossiliza uma plataforma de abrasão marinha talhada 
entre os altos-fundos Planalto Queixada e Pico Focinho, a ocidente, e as Costeiras Pêro da Covilhã, para 
leste. Sobre o extremo leste do perfil pode se observar uma escarpa de falha fossilizada por U7. Notar 
como a arriba mostra um ligeiro recuo. Legenda: (f1) – falha de orientação NNE-SSW; (f2) – falha de 
orientação NW-SE; Rn – reflectores sísmicos basais (consultar texto); e Un – outras unidades sísmicas 
(consultar texto). Ver localização na Fig. VI.22. 

 

2.2. Dobras 

A fisiografia do fundo marinho rochoso da plataforma estudada é caracterizada 
principalmente por um relevo em costeira, de pendor fraco a médio (entre 1.5º e 4.5º), 
esculpido principalmente nas unidades sísmicas U3 e U4. As Costeiras Pêro da Covilhã 
são o melhor exemplo deste tipo de estruturas (Fig. VI.4), mas também outros sectores 
da plataforma em estudo mostram a estruturas em monoclinal, como algumas das 
sonografias exibidas no Cap. V tratam de colocar em evidências (Fig. V.9 e Fig. V.11). 

Os terrenos que se encontram afectados por dobramento pertencem às unidades 
sísmicas U3, U4, U5 e U6. As dobras são geralmente estruturas simétricas, de variado 
comprimento de onda e grau de fecho frequentemente baixo, com ângulos de abertura 
que oscilam entre 176 e 158º, dobras amplas, conforme se mostra nas Fig. VI.9, 
Fig. VI.11 e Fig. VI.18. A orientação dos planos axiais das dobras e das bancadas 
tabulares que constituem os monoclinais enquadra-se nas duas famílias de direcções 
principais definidas para as falhas (NE-SW a NNE-SSW e NW-SE a NNW-SSE), como 
se pretende mostrar com as Fig. VI.18 e Fig. VI.19. 
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Fig. VI. 18 – Sinforma assimétrico afectando a Unidade Sísmica U4. O eixo de dobra tem uma orientação 
NE-SW sobre a qual se estabelece um canal, com a mesma orientação, preenchido por unidades da 
sequência sísmica superior. A direcção das falhas (f) que truncam o flanco leste do sinforma assumem uma 
direcção NW-SE. Ver localização na Fig. VI.22. 

 

 

Fig. VI. 19 – Antiforma com o flanco longo interrompido por falha normal (provável). O eixo de dobra 
tem uma orientação NE-SW sobre a qual se estabelece um canal, com a mesma orientação. Ver localização 
na Fig. VI.22. 

 

Nas ocasiões em que se presenciam falhas associadas às dobras dos terrenos descritos 
pelas unidades sísmicas U3 e U4 observam-se dobras assimétricas, em que um dos 
flancos apresenta desigual desenvolvimento, com diferentes valores de inclinação 
(Fig. VI.19). É frequente se observarem falhas de orientação NE-SW a disporem em 
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escadaria estruturas dobradas, de orientação NNE-SSW a NNW-SSE, particularmente no 
sector da plataforma interna e média a norte do paralelo 39º05’N (Fig. VI.22). 

 

2.3. Estruturas intrusivas 

As estruturas intrusivas que se registam na área de estudo, embora distintas do ponto 
de vista dos atributos sísmicos, uma vez que as unidades sísmicas envolvidas são 
diferentes, têm em comum o facto de ocorrerem no lineamento morfológico Vale 
Submarino da Ericeira – Mar da Ericeira – Sintra, ou então na sua adjacência. 

No Mar da Ericeira observa-se um doma não aflorante. A estrutura pode ser 
observada nos perfis da Fig. VI.20, os quais se cruzam na exacta posição onde a estrutura 
ocorre. Uma vez que não se observam reflectores internos a terminarem em onlap, apenas 
se observando deformação circunscrita que enquadra as unidades sísmicas sobrejacentes 
num sinforma anelar (U4, U5 e U6), constata-se que o enraizamento da estrutura está 
para além do limite de penetração do sinal dos perfis de reflexão sísmica. Esta 
deformação estabelece um empolamento no conjunto das unidades sísmicas U4 – U6, 
com um diâmetro de cerca de 1400 m, medido entre pontos de inflexão nos flancos 
(círculo externo). 

 
Fig. VI. 20 – Doma não aflorante observável no Mar da Ericeira. A estrutura afecta os terrenos das 
sequências sismostratigráficas inferior e intermédia. Legenda: (f1) – falha de orientação geral NE-SW; (f2) – 
falha de orientação NNW-SSE; (m) – múltiplo. Ver localização na Fig. VI.22. 

A outra estrutura intrusiva observada encontra-se no sector do Vale Submarino da 
Ericeira (Fig. VI.21). A estrutura define um relevo de resistência, ou inselberg, talhado na 
Unidade Sísmica U2, apresenta uma largura aproximada de 700 m e um comando 
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máximo 46 m. O ponto culminante situa-se aos -203 m e o talvegue da cala sul aos -
259 m. Ao invés do caso anterior, em que não era possível se observarem reflectores com 
terminações onlap contra as paredes sub-verticalizadas da estrutura, neste caso os 
reflectores evidenciam uma discordância bem vincada. 

 

Fig. VI. 21 – Estrutura instrusiva aflorante sobre o talvegue do Vale Submarino da Ericeira. Notar nos 
canais que ladeiam o doma e que mostram evidências de uma erosão mais profunda, como atestam os c.a. 
24 ms t.d. de espessura de U8. Como se pode observar, o doma encontra-se a uma profundidade de -203 m, 
tem um comando máximo de 46 m, e a média do pendor das vertente é de 7.3º. Ver localização na 
Fig. VI.22. 



                        Caracterização sismostratigráfica 

 

 129

 
Fig. VI. 22 – Mapa Sismostratigráfico e Tectónico da plataforma continental do Esporão da Estremadura. As falhas onshore são retiradas da Carta Geológica de Portugal (1/1 000 000), dos Serviços Geológico de Portugal. Legenda: J2 – Jurássico médio (Dogger); J3 – 
Jurássico superior (Malm); C – Cretácico indiferenciado; C1 – Cretácico inferior; C2 – Cretácico superior; Pg1 – Paleogénico inferior; Pg2 – Paleogénico superior; Ng – Neogénico indiferenciado; Plio – Pliocénico (ver descrição no Anexo A). 
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3. Sequências sismostratigráficas 

Em virtude da penetração do sinal sísmico, fácies sísmica e estrutura exibida pelas 
unidades sísmicas, as mesmas foram agrupadas em três sequências sismostratigráficas, 
distinguidas em inferior, intermédia e superior. A Tab. VI.1 pretende sistematizar as 
características principais de cada uma destas sequências. 

 

3.1. Sequência sismostratigráfica inferior 

A sequência sismostratigráfica inferior integra as unidades sísmicas U1 a U4, e tem 
como principal característica a rápida atenuação do sinal, que em média não ultrapassa os 
50 ms t.d. Invariavelmente, onde estas unidades são identificadas, não é possível 
reconhecer reflectores basais e consequente, as relações tectono-sismostratigráficas mais 
profundas. Através de correlação com os afloramentos de rocha consolidada, datação 
relativa proposta por Mougenot (1976) e padrão de backscatter identificado no Cap. V, a 
que se associa o tipo de deformação frágil e dúctil presente, a sequência sismostratigráfica 
inferior está associada a terrenos pertencentes ao Paleozóico (U1) e Mesozóico (U2 a U4). 

 

3.2. Sequência sismostratigráfica intermédia 

A sequência sismostratigráfica intermédia é definida pelas unidades sísmicas U5 e U6. 
Ambas as unidades apresentam uma fácies sísmica do tipo wavy, de largo comprimento de 
onda, em que a deformação dúctil é a principal característica exibida. Como se pode 
constatar nas sonografias mostradas no Cap. V é possível confirmar, no sector do Mar da 
Ericeira, o afloramento de U6 sob a forma de rocha consolidada (padrão textural de 
backscatter tipo Rf), embora de reduzida expressão morfológica. Todavia, mesmo se 
tratando de rocha consolidada, a penetração do sinal nestas unidades sísmicas chega a 
alcançar mais de 250 ms t.d., o que é muito superior à penetração do sinal alcançada para 
as rochas consolidadas da sequência sismostratigráfica inferior (< 50 ms t.d). A 
correlação efectuada com as amostras datadas por Mougenot (1976) permite-nos sugerir 
que a sequência sismostratigráfica intermédia representa o período Miocénico. 

 

3.3. Sequência sismostratigráfica superior 

As restantes unidades sísmicas (U7 e U8) compreendem a sequência 
sismostratigráfica superior que, de uma forma generalizada, está circunscrita à plataforma 
externa e sector vestibular do Mar da Ericeira, embora se registem ocorrências 
circunscritas a leste do meridiano 9º40’ W (Fig. VI.22). À excepção dos registos a sul do 
Cabo da Roca e no sector mais interno do Mar da Ericeira, a ocorrência de U7 e U8 está 
confinada a bacias de reconhecido controlo tectónico, o que lhes imprime características 
próprias de sector para sector (espessura, fácies sísmica e forma externa). Tal, leva a que 
ambas as unidades apresentem uma assinalável variabilidade lateral. Mediante as relações 
sismostratigráficas, interpretação paleo-ambiental da fácies sísmica e respectivo 
enquadramento com as plataformas continentais siliciclásticas abordadas nos estudos 
mencionados no Cap. III (secção 1.1.2), a sequência sismostratigráfica superior é 
atribuível ao período Plio-Quaternário.  
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Tendo como propósito discutir as implicações paleoambientais da ocorrência das 
unidades sísmicas da sequência simostratigráfica superior, apresentam-se seguidamente os 
mapas de isópacas de cada unidade sísmica, a que se sobrepôs o mapa tectónico 
simplificado (Fig. VI.23 e Fig. VI.24). 

Um mapa de isópacas é um tipo de mapa de linhas de contorno que mostra a 
variação, em tempo-duplo (t.d.), entre dois reflectores sísmicos. Para que a conversão de 
tempo-duplo para metros se possa fazer, propõe-se a utilização das seguintes velocidades 
de propagação do som: (1) 1500 m/s para a coluna de água; e (2) 1700 m/s para as 
unidades sísmicas U7 e U8. 

O seguimento dos reflectores das unidades sísmicas U7 a U8 realizou-se no software 
de interpretação de reflexão sísmica monocanal SeismicGIS (TEI). A extracção do valor 
Z, em tempo-duplo, teve lugar em intervalos de 10 m. O modelo numérico baseou-se 
uma malha quadrada com um espaçamento de aproximadamente 1000 m 
(101 linhas x 118 m colunas) obtido a partir do algoritmo IDW. As principais 
características deste algoritmo encontram-se sintetizadas no Cap. III (secção 1.3.2.2). 

 

3.3.1. Mapa de isópacas de U7 

A Unidade Sísmica U7 encontra-se predominantemente ao longo do eixo Vale 
Submarino da Ericeira – Mar da Ericeira – Sintra, Monoclinal da Lourinhã e vale 
encaixado entre Pico Focinho e os Relevos Marginais da Plataforma Média (Fig. VI.23). 

Ao longo do Vale Submarino da Ericeira estabelece-se o depocentro de maior 
espessura, encontrando-se U7 maioritariamente a norte da Falha do Esporão da 
Estremadura que controla a localização deste vale (Fig. VI.16). A sul-sudoeste da 
ocorrência deste depocentro registam-se duas pequenas formações de U7, com 
espessuras entre 5 e 10 ms t.d, que sugerem a existência de uma paleo-rede de drenagem 
a partir da Bacia-Alta direccionada para a vertente continental sudoeste. 

A norte do alinhamento de relevos submarinos Colina Nuno Tristão – Planalto 
Diogo Gomes, U7 define três formações com espessuras inferiores a 35 ms t.d. No 
domínio distal do Monoclinal da Lourinhã formou-se um depocentro sub-circular a 
partir do qual se destaca um canal de direcção NNW-SSE com drenagem para a vertente 
norte. Grosseiramente a bordejar o limite que separa a plataforma média da plataforma 
externa estabelece-se um paleo-canal anastomosado, controlado pela orientação dos 
relevos pré-existentes. Realça-se a aparente “dependência continental” de U7 neste sector 
da plataforma continental, a qual, pela geometria que exibe sugere tratar-se de uma rede 
de colecta de materiais provenientes, quer dos Relevos Marginais da Plataforma Média, 
quer do Pico Focinho (Fig. VI.17). Após interrupção, coincidente com a localização de 
uma falha de direcção NW-SE, U7 ocorre novamente a ocidente dos Relevos Marginais 
da Plataforma Média (Serro do Sudoeste). 

Uma breve referência para a ocorrência de U7 na Enseada de Lisboa. Esta formação 
encontra-se provavelmente dependente do prodelta do rio Tejo. Trata-se de uma 
ocorrência que não ultrapassa os 10 ms t.d. de espessura (Fig. VI.13). 
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Fig. VI. 23 – Mapa de isópacas da Unidade Sísmica U7 enquadrado pela cartografia de afloramento 
rochoso e das falhas aflorantes e sub-aflorantes.  

 

3.3.2. Mapa de isópacas de U8 

A Unidade Sísmica U8 apresenta uma área de cobertura substancialmente superior 
relativamente a U7, cobrindo praticamente todos os sectores ocupados pela unidade 
sísmica antecedente, reflectindo uma persistente disponibilidade da plataforma 
continental em acomodar mais material, em particular a plataforma externa. 

A norte do alinhamento de relevos submarinos Colina Nuno Tristão – Planalto 
Diogo Gomes estabelece-se um grande corpo que resulta da fusão do manto que cobre o 
Monoclinal da Lourinhã (Fig. VI.7) com o que cobre o vale que se encaixa entre o Pico 
Focinho e o Serro do Centro (Fig. VI.17). O primeiro corpo estabelece um depocentro 
sub-circular centrado na batimétrica dos -300 m e que termina no bordo da plataforma 
da vertente norte. A espessura máxima de ambos os corpos não ultrapassa os 30 ms t.d. 
No segundo corpo as isópacas dispõem-se sub-paralelamente à cintura dos Relevos 
Marginais da Plataforma Média. 

A sul do alinhamento de relevos submarinos Colina Nuno Tristão – Planalto Diogo 
Gomes, U8 cobre uma vasta área, que vai desde o Mar da Ericeira até ao bordo da 
plataforma das vertentes sudoeste e ocidental. Na plataforma externa, no sector do Vale 
Submarino da Ericeira, o depocentro deste com o da Bacia-Alta encontram-se agora 
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fundidos, facto que não acontece com U7 (Fig. VI.21). Aquando da formação de U8 
deverão ter existido condições hidrodinâmicas que proporcionaram, primeiro a erosão 
dos flancos do inselberg e depois do transporte dos materiais. O ultrapassar deste 
obstáculo levou a que U8 se depositasse também na margem sul do vale (Fig. VI.16). 

Na parte vestibular do Mar da Ericeira, U8 descreve um depocentro bem definido 
que acompanha a morfologia do vale, atingindo uma espessura aproximada de 40 ms t.d. 
A passagem de U8 à Bacia-Alta processa-se de forma progressiva, enquanto que para 
montante, a ocorrência de U8 é controlada pela falha NW-SE que põe em contacto a 
Sequência Sismostratigráfica Superior com a Sequência Sismostratigráfica Intermédia 
(Fig. VI. 6). 

Os demais depósitos que ocorrem em ambiente de plataforma interna são depósitos 
de baixa espessura (<10 ms t.d). Todos eles parecem estar em ligação com os cursos de 
água do continente emerso adstrito, definindo cada um ambiente deposicional tendo por 
base a fácies sísmica que exibem. Os depósitos de U8 que ocorrem na Bacia da Lourinhã 
e Costeiras Pêro da Covilhã, respectivamente na transição entre a plataforma interna e 
média e plataforma média, estão associados a uma paleo-rede de drenagem (paleo-
Grande e/ou paleo-Sizandro) que funcionariam como um bypass sedimentar entre o 
continente emerso e o Monoclinal da Lourinhã. Por seu turno, os depósitos ao paralelo 
da Ericeira dependem do aporte de materiais do paleo-Sefarujo, como aliás se pode 
observar no mosaico de sonar lateral MINIBEX mostrado nas Fig. V.21 e Fig. V.22, e os 
depósitos da Enseada de Lisboa dependem do delta do rio Tejo. 

 
Fig. VI. 24 – Mapa de isópacas da Unidade Sísmica U7 enquadrado pela cartografia de afloramento 
rochoso e das falhas aflorantes e sub-aflorantes. 
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Tab. VI. 1 – Tabela de atributos das unidades sísmicas que compreendem as sequências sismostratigráficas identificadas na plataforma continental do Esporão da 
Estremadura. 

 
Sequência 

sismostratigráfica
Unidade 
sísmica

Espessura (ms 
t.d.) Localização Fácies sísmica Limites Backscatter Idade provável

Intermédia

Superior

Inferior: concordante; onlap          
Superior: toplap aparente; 
truncatura 

Ra e Rb

-

Rf

Rc e Rd

-

Re6 155 Bacia da Lourinhã, Mar da Ericeira e Enseada de Lisboa Agradante sub-paralela; wavy

Plataforma continental média a ocidente do Serro do Sudoeste, Bacia da Lourinhã, Mar 
da Ericeira e Enseada de Lisboa Agradante sub-paralela; progradante divergente; wavy

Inferior: concordante; onlap          
Superior: toplap aparente; 
truncatura; concordante 

S

4 >30 Plataforma continental interna e média a leste do meridiano 9º55'W e Pico Gonçalves 
Zarco Wavy -

5 100

Inferior: downlap; onlap          
Superior: truncatura 

S

Paleozóico

-

Jurássico

Jurássico - Cretácico

Neogénico(possivel 
Miocénico)

Neogénico (possivel 
Miocénico)

Plio-Quaternário

Plio-Quaternário
Inferior: downlap; onlap          
Superior: toplap e offlap 
aparente

7 175 Vale Submarino da Ericeira, Bacia Alta, Mar da Ericeira, Enseada de Lisboa, 
Monoclinal da Lourinhã e plataforma cotinental externa adjacente ao Serro do Centro

Preenchimento de vale progradante do tipo complexo e do tipo 
divergente; progradante paralelo-oblíquo de baixo ângulo a 
sigmoidal; agradante sub-paralela

8 38
Vale Submarino da Ericeira, Bacia Alta, Mar da Ericeira, Enseada de Lisboa, 
Monoclinal da Lourinhã, plataforma cotinental externa adjacente ao Serro do Centro e 
Costeiras Pêro da Covilhã e Bacia da Lourinhã

Preenchimento de vale progradante do tipo complexo e do tipo 
divergente; progradante paralelo-oblíquo de baixo ângulo a oblíquo-
sigmoidal; agradante sub-paralela; transparente

Inferior

2 -

Planalto Diogo Gomes, Pico Focinho, Pico Gonçalves Zarco, relevos nordeste da 
Montanha de Camões, Mar do Cachimbo, Colina Nuno Tristão, e domínios offshore da 
costa da Ericeira e Cabo da Roca 

>253 Soco acústico de média/alta reflectividade -

-

Soco acústico

Soco acústico

Planalto Diogo Gomes e sector noroeste da plataforma continental e respectivo bordo>25

1 >25
Serro do Sudoeste, Serro do Centro, Colina Nuno Tristão, bordadura da Bacia da 
Lourinhã, relevos nordeste da Montanha de Camões e domínios offshore  da Ponta da 
Lamparoeira e Cabo da Roca
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VII. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A análise dos dados de natureza geológica, geofísica e hidrográfica explorados nos três 
últimos capítulos (IV, V e VI) permitiu caracterizar a plataforma continental do Esporão da 
Estremadura segundo várias perspectivas complementares entre si, a saber: (1) caracterização da 
morfologia e análise morfométrica da sua superfície; (2) reconhecimento da natureza do fundo 
através da cartografia dos padrões texturais de backscatter e sua confrontação com as amostras de 
rocha (Mougenot, 1976) e amostras de sedimentos (SEPLAT); e (3) caracterização da estrutura 
superficial e arquitectura deposicional através da interpretação sismostratigráfica dos perfis 
sísmicos. A discussão destes resultados permite-nos abordar os seguintes aspectos: 

• Proceder à cartografia geológica da área de estudo 

• Deduzir hipóteses para o ambiente deposicional dos corpos sedimentares 
da plataforma continental externa. 

• Propor um modelo conceptual de evolução geológica relacionado com a 
individualização da plataforma continental desde o Neogénico até à 
actualidade. 

 

1. Estratigrafia 

A idade dos terrenos da área de estudo resulta de uma análise conjunta das unidades 
sismostratigráficas (Cap. VI), dos padrões texturais de backscatter da rocha aflorante (Cap. V) e das 
amostras de rocha apresentada por Mougenot (1976), conforme Fig. II.2 e anexo A. 

 

1.1. Paleozóico 

Para além da “escama” de Paleozóico, possivelmente do Devónico superior, apresentada na 
cartografia proposta no trabalho de Mougenot (1976), cartografia essa que para o sector da área 
de estudo veio a constituir a base da Carta Geológica da Plataforma Continental (Boillot et al., 
1978), propõe-se agora que os terrenos identificados como U1 (Fig. VI.2) e simultaneamente 
caracterizados através do padrão de backscatter do tipo Rb (Fig. V.12) sejam igualmente 
classificados como afloramentos pertencentes ao Paleozóico superior. 

A ocorrência destes afloramentos enquadra-se no sector nordeste da área de estudo, 
compreendido a norte da Falha do Esporão da Estremadura e a leste dos Relevos Marginais da 
Plataforma Média (Serro do Sudoeste e Serro do Centro). São reconhecidos três afloramentos: 
um sobre as Costeiras Pêro da Covilhã, um outro no núcleo da Colina Nuno Tristão e dois 
afloramentos que bordejam os flancos da Bacia da Lourinhã. 

A atribuição da idade de Paleozóico superior ao afloramento do primeiro sector resulta da 
convergência dos três tipos de dados, designadamente a sonografia (Fig. V.11), o perfil sísmico 
(Fig. VI.1) e a amostra de rocha N.º 40 colhida pelo GEMC e apresentada por Mougenot (1976) 
(vide Anexo A). A atribuição de idade idêntica aos outros dois sectores resulta do reconhecimento 
de características comuns, particularmente observáveis nas sonografias de sonar lateral e que 
compreendem uma estratificação muito penetrativa, provavelmente se tratando de foliação, de 
serem afloramentos que constituem relevos de resistência e ainda pelo facto de estarem afectados 
de um diaclasamento aproximadamente perpendicular à direcção preferência da foliação (NE-
SW).  
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Fig. VII. 1 – Mapa geológico da plataforma continental do Esporão da Estremadura. 
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Fig. VII. 2 – Corte geológico interpretativo (A-A’) da plataforma continental do Esporão da Estremadura. A localização encontra-se na Fig. VII.1. 

 

 

 

 
Fig. VII. 3 – Corte geológico interpretativo (B-B’) da plataforma continental do Esporão da Estremadura. A localização encontra-se na Fig. VII.1. 
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Fig. VII. 4 – Corte geológico interpretativo (C-C’) da plataforma continental do Esporão da Estremadura. A localização encontra-se na Fig. VII.1. 

 

 

 

 

 
Fig. VII. 5 – Corte geológico interpretativo (D-D’) da plataforma continental do Esporão da Estremadura. A localização encontra-se na Fig. VII.1. 
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As sonografias destes sectores, Colina Nuno Tristão e Bacia da Lourinhã, podem ser 
observadas, respectivamente, nas Fig. V.14 e Fig. V.7. 

Notar que a ocorrência destes terrenos, tão antigos, não é isolada, uma vez que relativamente 
próximo da área de estudo, designadamente a ocidente das Berlengas, se situam os ilhéus de 
Farilhões e Forcadas, que são constituídos por xistos e gnaisses atribuídos ao Devónico superior 
em Camarate França (1960). O reconhecimento da extensão dos terrenos do horst marginal 
(ocidental) da Bacia Lusitaniana também já havia sido referenciado por Alves e tal (2006) 
conforme se pode observar na Fig. VII.6. 

 
Fig. VII. 6 – Estrutura superior da Bacia de Peniche (Sector 3 – Esporão da Estremadura) com base na interpretação 
de perfis de reflexão sísmica multicanal. Notar o prolongamento do horst marginal na direcção sudoeste, terminando 
este sensivelmente ao paralelo da Ponta da Lamparoeira. Adaptado de Alves et al. (2006). 

 

1.2. Jurássico inferior 

Os terrenos cartografados como Jurássico inferior na plataforma continental do Esporão da 
Estremadura derivam da análise conjunta da cartografia geológica da Folha 26 - C (Peniche) e da 
morfologia do fundo obtida a partir do MDT, do qual se produziu uma imagem ampliada e que 
se apresenta na Fig. VII.7. 

De acordo com a notícia explicativa da Folha 26 - C (Peniche), Camarate França et al. (1960) 
referem que o período compreendido entre o Domeriano e o Aaleniano está bem caracterizado 
na Península de Peniche. Na base encontra-se o Domeriano, em que na sua parte superior lhe é 
reconhecida uma espessura de 21 m, sendo constituída por alternância de calcários margosos, 
normalmente compactos e de margas, em parte xistentas. Segue-se o Toarciano, com uma 
espessura de, pelo menos 40 m, constituído por alternância de calcários margosos e margas 
arenosas, por vezes com fragmentos de lignitos, intercalados com bancadas de calcários 
compactos oolíticos. Por último, observam-se, pelo menos 40 m de uma série calcária detrítica, 
grosseira, contendo grãos de quartzo mal rolados e fragmentos de feldspato atribuída ao 
Aaleniano. 

Como se pode observar na Fig. VII.7, num plano de detalhe do MDT sobre o Mar do 
Cachimbo, verifica-se que o fundo deste se caracteriza pela extensão de uma plataforma rochosa 
até fundos próximos de -30 m a partir da linha de costa, constituindo um “avançado” de direcção 
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E-W. Estes terrenos mostram um contraste morfológico notório face aos terrenos circundantes, 
que se pensa ficar a dever à componente mais detrítica que incorporam, particularmente a série 
superior do Aaleniano. É possível que o contacto a norte se faça por intermédio de falhas. A sul 
esse contacto parece ser apenas por erosão diferencial. 

 
Fig. VII. 7 – A) Detalhe do MDT na região envolvente à Península de Peniche e Berlengas (Mar do Cachimbo). 
Célula de resolução de 200 m, sobre-elevação de 5x, iluminação artificial de NW e sistema de projecção UTM 29N 
WGS84. B) Esboço geológico simplificado deduzido do padrão geomorfológico e da informação disponível para a 
área emersa adjacente (Camarate França et al., 1960). C) Excerto de uma sonografia de sonar lateral realizada pelo 
CNANS com um sistema digital Klein 2000. Na imagem observa-se o contacto entre as bancadas estratificadas, 
possivelmente do Jurássico médio, com o domínio granítico dos terrenos que constituem as Berlengas. 
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1.3. Jurássico médio 

Os terrenos do Jurássico médio são cartografados por associação das ocorrências da Unidade 
Sísmica U3 e do padrão de backscatter Rf. No sector do Mar do Cachimbo, para além dos critérios 
anteriormente referidos, contaram também para a sua cartografia a análise morfológica do 
terreno e conhecimento da geologia da área emersa adjacente, designadamente na Península do 
Baleal, de acordo com a notícia explicativa da Folha 26 - C (Peniche), segundo Camarate França 
et al. (1960). Estes terrenos, cartografados em terra na Península do Baleal, segundo Camarate 
França et al. (1960), compreendem idades entre o Batoniano e o Bajociano e são constituídas por 
calcários margosos e compactos, por vezes oolíticos, dispostos em bancadas. Pela textura do 
padrão morfológico (Fig. VII.7-A), parece-nos existir uma ligação entre a Península do Baleal e 
os terrenos a norte do “avançado” E-W designado anteriormente como pertencente ao Jurássico 
inferior. Estes terrenos estendem-se até à plataforma das Berlengas através de uma discordância 
visível na sonografia de sonar lateral, assinalada com o tracejado a vermelho (Fig. VII.7-C). Nela 
é possível observarem-se bancadas orientadas segundo NNW-SSE, inclinadas para leste. 

Nas outras manchas de Jurássico médio cartografadas na área de estudo, a associação 
Unidade Sísmica U3 / padrão de backscatter Rf coloca em evidência altos-fundos marinhos, como 
acontece em alguns retalhos a ocidente das Montanhas de Camões (Fig. V.18), no Pico 
Gonçalves Zarco (Fig. V.19) e no Fico Focinho. Pela tipologia de afloramento rochoso e através 
da observação de bancadas com uma estratificação muito bem definidas e de espessura 
semelhante entre bancadas entende-se que se tratam de terrenos semelhantes aos verificados ao 
largo da Península de Peniche (Fig. VII.7-C). 

 

1.4. Jurássico superior 

O Jurássico superior ocorre disperso por toda a área de estudo em relevos circunscritos, de 
morfologia acentuada, definindo relevos proeminentes e que se destacam do fundo envolvente, 
nomeadamente ao longo do alinhamento morfológico definido pelos Relevos Marginais da 
Plataforma Média, a norte do Mar da Ericeira, no flanco sul do Maciço de Sintra, a norte da 
ribeira de Colares e a noroeste da Montanha de Camões. Estas ocorrências encontram-se 
padronizadas pela associação entre a Unidade Sísmica U1 e o padrão de backscatter Ra. A 
associação destes terrenos ao Jurássico superior é suportada pelo facto destes coincidirem com 
algumas amostras descritas por Mougenot (1976), que as associa ao Portlandiano, e com o furo 
de sondagem petrolífera GB-120 (vide excerto da Carta geológica da Plataforma Continental na 
Fig. II.11), que atravessa o Kimeridgiano – Portlandiano. 

Assim, tendo por base a amostragem de rocha (Mougenot, 1976) e em virtude do vigor 
morfológico e o padrão de backscatter exibido pelos relevos, pensamos que estes constituem com 
bancadas de calcário compacto. 

 

1.5. Jurássico superior – Cretácico inferior (indiferenciado) 

Sucedem-se os terrenos cartografados como Jurássico superior – Cretácico inferior. Estes 
terrenos são cartografados de forma indiferenciada uma vez que não é possível distinguir as 
formações gresosas Kimeridgiano (“Grés Superiores”) das formações do Cretácico inferior 
(Berriasiano - Valangiano). Encontram-se associados à Unidade Sísmica U4 (Fig. VI.4), que é a 
que maior extensão apresenta na área estudada, e ainda ao padrão textural de backscatter Rd, que 
pode ser observado nas Fig. V.13 a 16. 
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Nos sectores onde estes terrenos apresentam morfologias mais salientes, como nas Costeiras 
Pêro da Covilhã, por exemplo, tal pode se ficar a dever a uma maior presença de bancadas de 
calcários intercaladas no seio de bancadas de componente detrítica, proporcionado relevos de 
erosão diferencial nas bancadas basculadas (costeiras). 

Por outro lado, são reconhecidas áreas deprimidas onde estes terrenos afloram, como é o 
caso da Bacia da Lourinhã. Neste sector particular, é provável que os terrenos assentem 
sobretudo em formações detríticas, eventualmente de fácies continental e por isso pouco 
carbonatadas, as quais ofereceram menor resistência à erosão e abrasão marinha que entretanto as 
afectou. Todavia, neste sector, os afloramentos encontram-se cobertos pela camada sedimentar 
actual. Nos locais onde é possível observar estes afloramentos, designadamente na plataforma 
rochosa que se estabelece ao largo da Ponta da Lamparoeira, os mesmos são caracterizados pela 
associação entre o padrão de backscatter Rc (Fig. V.12) e a Unidade Sísmica U4. 

 

1.6. Cretácico superior 

O Cretácico superior que está cartografada contiguamente ao litoral do Cabo da Roca, à 
semelhança do que já sucedera para o Jurássico inferior cartografado ao largo da Península de 
Peniche, baseia-se principalmente na morfologia do fundo, no conhecimento da cartografia 
geológica exposta na Folha 34-C (Cascais) e da interpretação do perfil de reflexão sísmica 
EUROSTRATAFORM (Fig. VI.13), sendo daí deduzido o prolongamento offshore do Maciço de 
Sintra, constituído por rochas ígneas alcalinas com idades entre os 80-76 M.a (Miranda et al., 
2006). 

Ainda relacionado com as manifestações magmáticas associadas ao ciclo alcalino, importa 
retomar as considerações tecidas por Vanney & Mougenot (1981) relativamente à possibilidade 
de alguns relevos existentes sobre o bordo da plataforma do Esporão da Estremadura poderem 
ter origem ígnea, nomeadamente o Pico Gonçalves Zarco (Fig. VII.8). Conforme já referido, à 
superfície não existem critérios para afirmar que se está na presença de um corpo ígneo. Todavia, 
conforme se referiu no enquadramento e segundo o mapa compilado por Afilhado (2006) 
(Fig. II.12), as anomalias magnéticas no local são de amplitude elevada (ca. 200 nT) e a anomalia 
do geóide mantém-se constante até prolongamentos analíticos de 10 km, ou seja, retirado o efeito 
da topografia, a anomalia é persistente, mantendo-se independentemente do datum utilizado. 
Estes resultados poderão conferir alguma legitimidade para pensar que em profundidade, coberto 
por terrenos jurássicos / cretácicos se encontra um corpo hipabissal similar aos que ocorrem em 
Sintra, Sines e Monchique, mas que com os dados disponíveis é de todo impossível de validar. 

Paralelamente às anomalias magnéticas e gravimétricas apresentadas por Afilhado (2006), 
observam-se, através das sonografias de sonar de varrimento lateral, estruturas lineares tabulares 
que são interpretados como filões (Fig. V.13; Fig. V.16; Fig. V.23; e Fig. V.27). Estas ocorrências 
descrevem dois padrões de ocorrência; um primeiro tem carácter isolado e localiza-se em 
ambiente de plataforma continental interna, relativamente perto da linha de costa, ao largo da 
Ericeira e da Lourinhã; o segundo tem lugar na Colina Nuno Tristão, e apresenta a 
particularidade dos filões ocorrerem em abundância, mostram uma direcção persistente, alinhada 
segundo NW-SE, mas por vezes variando a direcção e entrecortando-se (Fig. V.13). 

Uma referência ainda para a existência de um conjunto de relevos de resistência (inselbergs) 
preferencialmente instalados no talvegue do Vale Submarino da Ericeira, de que a Fig. VI.21 
permite deduzir se tratar de uma estrutura intrusiva do tipo plug ou chaminé. 
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Fig. VII. 8 – Sismograma do Pico Gonçalves Zarco. Notar na considerável atenuação acústica que o sinal sofre, não 
permitindo reconhecer a geologia que se encontra 15 ms t.d. abaixo do fundo do mar. Destaque ainda para o 
depósito de vertente (U8) que repousa sobre a vertente noroeste, o qual deverá ter tido origem no próprio 
desmantelamento do relevo durante períodos glaciares. Legenda: (PGZ) Pico Gonçalves Zarco; (f) – falha de 
orientação NNE-SSW; (fm) falhas menores de orientação idêntica às anteriores; (m) – múltiplo. A localização 
encontra-se na Fig. VI.22. 

 

1.7. Miocénico 

As idades atribuídas por Mougenot (1976) para as amostras de Neogénico são pouco precisas, 
referindo o autor apenas “lumachelas” como Miocénico ou Neogénico provável. As amostras 
atribuídas ao Pliocénico foram datadas com base na sua relação estratigráfica e / ou composição 
em argilas por comparação com os estudos em terra levados a cabo por Haguenauer (1973). 

Embora nos socorrendo destes estudos, a interpretação que resulta do actual estudo é que os 
terrenos reconhecidos como Miocénico por Mougenot (1976) são correlacionáveis com a 
Unidade Sísmica U6. Esta unidade sísmica apenas aflora no Mar da Ericeira, conforme se pode 
observar nas Fig. VI.6 e Fig. VI.20. Neste sector, os terrenos são caracterizados do ponto de vista 
da textura do backscatter pelo padrão Re (Fig. VI.17). 

Subjacente a U6, pode reconhecer-se a Unidade Sísmica U5, com a qual possui afinidades em 
termos de fácies sísmica. Ambas as unidades sísmicas revelam marcadores distintos das unidades 
sísmicas antecedentes (U1 a U4), particularmente ao nível da atenuação do sinal sísmico e fácies 
sísmica exibida. Estes dois aspectos são, por si só, indicadores de um grau de 
cimentação/diagénese distinto em relação às unidades da sequência sismostratigráfica inferior, 
onde prevalecem os terrenos jurássicos e cretácicos, cuja origem calcária, ou margo-detrítica, faz 
aumentar a densidade relativa dos materiais comparativamente à generalidade dos terrenos 
neogénicos, o que proporciona um contraste de impedância acústica maior nos impulsos das 
fontes sísmicas e consequentemente penetrações menores. 

As relações estabelecidas entre U5 e U6 são as seguintes: (1) no Mar da Ericeira o contacto é 
concordante; (2) no sector da Aplanação Marginal da Plataforma Média, sobre a vertente 
ocidental do Serro do Sudoeste, U6 não é reconhecida; e (3) na Bacia da Lourinhã o contacto é 
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erosivo, embora o contexto onde se inserem ambas as unidades seja particular, pois trata-se de 
uma depressão fortemente ravinada, controlada pela tectónica. 

Mougenot (1976) atribui aos terrenos o eixo do Mar da Ericeira o período Aquitaniano – 
Helveciano inferior (Langhiano), reconhecido no seu trabalho como a Formação 1, e aos terrenos 
limítrofes o período Helvenciano superior – Pliocénico inferior (Zancleano), reconhecido no seu 
trabalho como a Formação 2 (Fig. II.2). Contudo, aquilo que nós pudemos observar com os 
dados de que dispomos é que os terrenos aflorantes a profundidades superiores a -100 m 
correspondem sempre à presença de U6, pelo que optámos por atribuir a idade de Langhiano à 
Unidade Sísmica U6 e a idade de Aquitaniano à Unidade Sísmica U5. 

Assim, a interpretação que resulta do actual estudo é que a sequência sismostratigráfica 
intermédia, que compreende U5 e U6, estabelece uma sequência sedimentar contínua, 
reconhecível somente no sector do Mar da Ericeira, que se estende desde o Miocénico inferior ao 
Miocénico médio, e que assenta sobre os terrenos mesozóicos, estabelecendo uma discordância 
estratigráfica importante. 

 

1.8. Pliocénico 

Os terrenos reconhecidos como Pliocénico são associados à Unidade Sísmica U7. Estes 
terrenos não afloram, exceptuando-se uma estreita faixa na bordadura ocidental da Aplanação 
Marginal da Plataforma Média, entre o Serro do Centro e o Pico Focinho (Fig. VI.17), e ocorrem 
maioritariamente na plataforma continental externa e, em ambiente de plataforma continental 
interna, encontram-se cingidos ao sector vestibular do Mar da Ericeira. 

A actividade desta importante falha, que será alvo de análise mais detalha na Secção dedicada 
à Tectónica, marca o desaparecimento de U6 para a ocidente como unidade aflorante, assistindo-
se à instalação de U7 em discordância angular sobre U3 (Fig. VI.6; vide mapa de isópacas da 
Fig. VI.23). O único local onde é possível observar o contacto entre U6 e U7, ocorre 
precisamente neste sector, onde esse contacto se apresenta discordante, com as reflexões internas 
a terminarem em toplap, e possivelmente em downlap, já que o perfil aparenta estar perpendicular à 
direcção de progradação dos sedimentos. 

No bloco leste da Falha do Esporão da Estremadura não se reconhece U7. Todavia, é 
admissível que as duas amostras recolhidas por Mougenot (1976) no Mar da Ericeira (amostras 
n.º 44 e 45; vide Anexo A) que o autor atribui ao Pliocénico, constituam retalhos de U7 a cotas 
superiores (-100 / -110 m), embora não tenhamos reconhecido a sua presença. 

Optámos por atribuir um período para os terrenos onde U7 se manifesta entre o Messiniano 
e o Placenciano, dado tratar-se de uma sequência que assenta discordantemente sobre o 
Miocénico inferior e atendendo a que Mougenot (1976), atribuiu à Formação 2 o período 
Helveciano superior – Pliocénico inferior (Zancleano). Contribuíram ainda para a decisão o facto 
de ser reconhecimento um hiato deposicional nas áreas costeiras da MOI (Cachão & Silva, 2000), 
associado ao segundo e principal evento compressivo da compressão miocénica, que se deu no 
final do Tortoniano (Kullberg et al., 2000b) e à degradação climática generalizada que se verificou 
no final do Pliocénico (Berggren & Hollister, 1977). 

 

1.9. Quaternário 

Sucedendo à série pliocénica, estabelece-se uma formação sedimentar materializada pela 
Unidade Sísmica U8, a que atribuímos uma idade quaternária. Esta sequência sedimentar cobre 
uma vasta área da plataforma continental externa, designadamente o Monoclinal da Lourinhã e o 
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sector deprimido adjacente ao Vale Submarino da Ericeira e seus sectores montante (Bacia-Alta e 
parte vestibular do Mar da Ericeira). Ocupa ainda uma extensão apreciável, em três sectores da 
plataforma média: Costeiras Pêro da Covilhã e Bacia da Lourinhã, parte interna do Mar da 
Ericeira e Enseada de Lisboa. 

Independentemente dos terrenos que estejam subjacentes à série quaternária (Mesozóico ou 
Neogénico), o contacto é sempre discordante. Em termos sismostratigráficos, o contacto com o 
Pliocénico, na plataforma continental externa, revela um forte contraste de impedância acústica 
(elevada amplitude do reflector R4). Em nosso entender este marcador identifica uma mudança 
drástica e distinta nas características da sedimentação que presidiram à edificação dos corpos 
quaternários, comparativamente com os pliocénicos. 

 

2. Condicionamento tectónico 

As falhas geológicas cartografadas no mapa sismostratigráfico e tectónico (Fig. VI.1) e as 
estruturas planares de expressão superficial (lineamentos morfológicos) colocadas em evidência 
no MDT (Fig. IV.3), mapa de pendores (Fig. IV.11) e mapa do perfil de curvatura (Fig. IV.13) 
repartem-se principalmente por duas famílias de direcções: NE-SW a NNE-SSW e NW-SE a 
NNW-SSE. Embora sejam reconhecidas estruturas frágeis com outras direcções (Fig. VI.14), 
pensamos que estas duas famílias de estruturas são aquelas que mais significativamente 
contribuem para modelação fisiográfica da plataforma continental do Esporão da Estremadura. 

 

2.1. Falhas de direcção NE-SW a NNE-SSW 

Este primeiro grupo de falhas materializa as direcções preferenciais dos acidentes tardi-
variscos, desligamentos sinistrógiros sub-perpendiculares à abertura da Bacia Lusitaniana. A 
arquitectura da plataforma continental do Esporão da Estremadura resulta, inexoravelmente, da 
cedência, ou resistência, que essas falhas dispuseram face aos campos de tensões vigentes, pelo 
menos desde o final do Cretácico. Posteriormente, a sua orientação face ao campo de tensões que 
vigorou no final do Paleogénico segundo uma direcção de compressão máxima de NNE-SSW a 
N-S (vide Cap. II; Fig. II.7-A) favoreceu um regime de tracção secundária que conduziu a um 
abatimento generalizado da actual plataforma externa (Fig. VI.7; Fig. VI.15; e Fig. VI.19). Porém, 
essa mesma orientação, uma vez rodado o campo de tensões para NNW-SSE, no decurso a 
inversão tectónica miocénica, deu-se nova compartimentação da plataforma, predominantemente 
em regime compressivo. 

Estes acidentes são bem visíveis nos relevos submarinos definidos pelas Costeiras Pêro da 
Covilhã e Relevos Marginais da Plataforma Média, prolongando-se para a plataforma continental 
a nordeste das Berlengas e Farilhões, entre Peniche e Nazaré. É neste sector da área de estudo 
que a densidade de afloramento é maior como se pode comprovar no mapa de afloramento 
rochoso da Fig. IV.4. Estes relevos mostram uma direcção preferencial semelhante à das falhas, o 
que sugere apontar para um rejuvenescimento de todo o sector com o rejogo destes acidentes em 
falhas inversas durante o Tortoniano, facto que terá proporcionado o transporte do soco 
paleozóico até à superfície (Fig. VI.2) e de outros acidentes cavalgantes, como o identificado ao 
largo da Ericeira (Fig. V.22). 

A ocidente dos Relevos Marginais da Plataforma Média, estabelece-se um extenso manto 
progradante (Fig. VI.7), de idade plio-quatermária, que fossiliza uma extensa plataforma de 
abrasão talhada em rochas mesozóicas. Esta plataforma de abrasão encontra-se segmentada por 
diversas falhas de orientação NNE-SSW, que tendo rejogado em falhas normais no final do 
Paleogénico, modelaram de forma indelével a morfologia da plataforma continental externa no 
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sector do Monoclinal da Lourinhã. Pela geometria interna dos reflectores das unidades sísmicas 
que cobrem o sector e pelas relações estratigráficas entre os corpos sedimentares e os terrenos 
mais antigos, não parece haver indícios de movimentação recente, ou seja, de movimentação plio-
quaternária. Embora se admitindo que também tenham sofrido reactivação miocénica, não é 
possível avaliar a recuperação uma vez que não são reconhecidos sedimentos do miocénico neste 
sector. 

O conjunto de acidentes anteriormente referidos estendem-se a toda a plataforma continental 
externa, perfilando-se como acidentes de grande continuidade, uma vez que entalham os bordos 
nas vertentes norte e sudoeste, provocando inclusivamente um ligeiro recuo destes (Fig. IV.3) 
materializado por dois gullies.  

A compartimentação do Pico Gonçalves Zarco é levada a cabo na sequência da reactivação 
desta família de acidentes, conforme se pode apreciar no sismograma da Fig. VII.8. Pensamos 
que a intersecção dos acidentes NE-SW com a Falha do Esporão da Estremadura, por onde o 
Vale Submarino da Ericeira se instalou, seja a responsável pela formação dos “fundões” 
identificados no MDT e analisados através dos perfis batimétricos da Fig. IV.7. Provavelmente 
estas depressões materializam plunge pools, as quais se formam por erosão diferencial do leito da 
conduta na presença de fraquezas estruturais planares (falhas e / ou filões), conforme modelo 
proposto por McHugh et al. (1993) para a erosão linear de canhões e vales submarinos. Se assim é, 
então a fase para a movimentação destas falhas terá que ter tido lugar antes da sedimentação plio-
quaternária, quando o Vale Submarino da Ericeira ainda não se encontrava colmatado. 

Ainda respeitante a esta família de acidentes, notar no lineamento morfológico que se 
estabelece à passagem da Montanha de Camões e a Bacia-Alta, evidenciado pelo mapa de 
pendores (Fig. IV.12). Este limite também é salientado pelo mapa de dimensão fractal (Fig. IV.17) 
e pelo mapa de afloramento rochoso (Fig. IV.14), onde o terreno “irregular”, de natureza rochosa, 
dá lugar a uma depressão preenchida por sedimentos plio-quaternários, conforme indicam os 
mapas de isópacas das unidades sísmicas U7 e U8 (Fig. VI.23 e Fig. VI.24). Este lineamento 
define inclusivamente a passagem abrupta do Mar da Ericeira para a Bacia Alta, assinalada pela 
ruptura de pendor (Pm5; Fig. IV.4). Avaliando as características morfológicas com a acomodação 
de uma coluna sedimentar imediatamente a jusante do sector vestibular do Mar da Ericeira, é 
possível deduzir a presença de um acidente tectónico com um rejeito vertical de 
aproximadamente 30 m (mínimo). 

A constatação de que a espessura Pliocénico (U7) no sector do Vale Submarino da Ericeira e 
troços montante é muito variável, como atestam as Fig. VI.8 (>148 ms t.d), Fig. VI.9 
(>210 ms t.d) e Fig. VI.21 (ausência de U7) reforça a ideia de que o sector é constituído por 
várias sub-bacias, que através do controlo tectónico proporcionado pelo rejogo das falhas NE-
SW a NNE-SSW puderam acomodar uma espessura diferenciada de sedimentos. A 
transversalidade destes acidentes a toda a plataforma externa conduziu a um processo semelhante 
no Monoclinal da Lourinhã. 

 

2.2. Falhas de direcção NW-SE a NNW-SSE 

O segundo grupo de acidentes com maior frequência na área de estudo é aquele que 
apresenta orientações segundo NW-SE a NNW-SSE. Regra geral, tratam-se de acidentes com 
actividade tectónica aparentemente mais antiga do que os acidentes pertencentes à família de 
falhas NE-SW a NNE-SSW, dado que estes últimos deslocam invariavelmente os primeiros. São 
acidentes de grande importância para a modelação da plataforma continental em estudo, uma vez 
que são estruturas que condicionaram o estabelecimento e desenvolvimento de ambientes 
sedimentares localizados (sub-bacias), tornando-se especialmente importantes na formação (e 
colmatação) do paleo-Vale Submarino da Ericeira (Fig. VI.8; Fig. VI.9; e Fig. VI.16), na passagem 
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da plataforma média à plataforma externa no sector entre o Pico Focinho e os Relevos Marginais 
da Plataforma Média e na compartimentação do Mar da Ericeira. 

Conforme, o lineamento morfológico descrito pela Falha do Esporão da Estremadura, é o 
acidente morfo-tectónico mais notável da plataforma continental em estudo. Trata-se, 
possivelmente, da expressão superficial de uma fractura profundamente enraizada no soco 
paleozóico, possivelmente da fractura Tore – Sintra. Resultando da queda de um impacto 
meteorítico (Ribeiro et al., 1997) ou aproveitando uma fractura tardi-hercínica, estabeleceu-se uma 
faixa deprimida que se inicia no Maciço de Sintra, atravessa a totalidade do Esporão da 
Estremadura, passando a sul do Vale Choffat (Mougenot, 1989), desaparecendo nas imediações 
da Montanhas de Tore. Do ponto de vista morfológico, em ambiente de plataforma continental, 
esta importante falha é assinalada por um corredor deprimido, cuja morfologia e morfometria 
podem ser apreciadas no Cap. IV. 

Na plataforma continental externa, a Falha do Esporão da Estremadura coloca em evidência 
um vale profundamente encaixado – o Vale Submarino da Ericeira – que separa duas zonas 
paleogeográficas distintas: (1) a norte, duas sub-bacias sedimentares bem individualizadas a partir 
do Pliocénico (vide mapa de isópacas de U7 na Fig. VI.23); e (2) a sul, um sector dominado pelo 
Pico Gonçalves Zarco e relevos associados. Como se pode observar nos perfis batimétricos L5 e 
L6 (Fig. IV.7) e no perfil sísmico da Fig. VI.17 destaca-se um vale de fractura, fortemente 
assimétrico, em que Pliocénico se desenvolve predominantemente sobre o bloco norte. O vigor 
morfológico do Pico Gonçalves Zarco (ruptura de pendor com gradiente superior a 5º/km e 
pendor máximo de 21.6º) e o basculamento da vertente norte para o quadrante sudoeste (vide 
mapa de aspecto da Fig. IV.12), sugere-nos que este segmento da Falha do Esporão da 
Estremadura se tenha comportado como uma falha inversa, com cavalgamento do flanco sul 
(Fig. VII.12). 

No Mar da Ericeira, a Falha do Esporão da Estremadura interrompe (Fig. VI.7) a sequência 
miocénica, abatendo-a cerca de 51 ms (aprox. 45.5 m). Se a movimentação se dá antes da 
formação de U7, como parece sugerir a relação geométrica entre as formações sedimentares e a 
falha, e assumindo, por hipótese, que o reflector R3 se situa temporalmente na transição entre o 
Messiniano e o Zancleano, ou seja, na base da série pliocénica, cuja idade é de 5.3 Ma (GTS, 
2004), então a taxa de movimentação vertical que se obtém é de 8.6 x 10-4 mm / ano. 

Como provavelmente se trata de um acidente profundamente enraizado ao nível do soco 
paleozóico, pensamos que o mesmo afecta uma faixa de terreno de largura considerável. Cremos, 
pois, que essa faixa de terreno possa estar materializada pelo campo filoniano identificado no 
Cap. V (Fig. V.17), cuja direcção média dos filões está consentânea com a direcção da falha. A 
confirmar tratarem-se de filões ígneos do ciclo alcalino semelhantes aos existentes no complexo 
de Mafra, tal permite inferir que, pelo menos, a fractura tem idade tardi-cretácica. Para sudeste, a 
Falha do Esporão da Estremadura circunscreve o flanco norte do Maciço de Sintra (submerso), 
perdendo-se posteriormente no continente emerso já a sul do Cabo da Roca (Fig. VII.1). 

A ocidente dos Relevos Marginais de Plataforma Média estabelece-se uma superfície aplanada, 
com um pendor fraco a muito fraco, pontuada por pequenos afloramentos de baixo comando. 
Esta superfície encontra-se limitada por uma falha sub-aflorante que, de sector para sector, varia 
a sua direcção. Assim, desde o Serro do Sudoeste até sensivelmente ao paralelo 39º12’ N, ao largo 
Serro do Centro, a direcção da falha que separa o soco mesozóico das formações neogénicas e 
quaternárias é NE-SW (Fig. VI.1). Desse paralelo até ao paralelo 39º12’ N, alinhado com a 
extremidade sul do Serro do Centro, a direcção da falha é NW-SE (Fig. VI.1). 

Da intersecção destas duas falhas, o contorno externo que a referida plataforma evidencia é 
muito semelhante à geometria manifestada pelo promontório da Ponta da Lamparoeira 
(convexidade apontada para oeste). Em períodos glaciares, em que o nível médio do mar atingiu 
valores mínimos, entre 130 e 150 m abaixo do nível actual, este deverá ter sido o traçado da linha 
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de costa. Ora, como o Pico Focinho constitui um alto-fundo marinho a ocidente desta 
plataforma, estabeleceu-se um paleo-golfo que foi parcialmente colmatado pelo Pliocénico, 
fossilizando este uma plataforma de abrasão (Fig. VI.17) que trunca a estrutura geológica mais 
antiga (Cretácico inferior basculado para noroeste). A escarpa de falha totaliza 36 m de comando 
e na vertical desta, a profundidade é de -148 m. Segundo a morfologia e geometria revelada pelo 
conjunto de dados disponíveis é possível inferir que: (1) a falha que originou o abatimento do 
bloco ocidental é anterior à Unidade Sísmica U7 (Pliocénico); e (2) a plataforma de abrasão é 
contemporânea da escarpa de falha, ou então é mais antiga, provavelmente do Chatiano. 

A constatação destes eventos coloca-nos perante a hipótese de que as arribas e aplanações 
definidas a profundidades abaixo dos -200 m possam estar relacionadas com um fenómeno de 
subsidência da plataforma externa, ou seja, a sua formação se tenha dado sob a influência de uma 
faixa litoral, mas um subsequente abatimento da plataforma externa reposicionou estas 
morfologias para andares batimétricos inferiores. É admissível que desde os finais do Paleogénico 
até à actualidade a plataforma continental do Esporão da Estremadura tenha abatido um valor 
equivalente aos cerca de 36 m registados na espessura de sedimentos que fossiliza a escarpa de 
falha da Fig. VI.17 (vide também o perfil da Fig. VII.9). 

Pensa-se que o momento do abatimento generalizado da actual plataforma externa deva ter 
ocorrido imediatamente antes do estabelecimento da sequência miocénica, uma vez que U5 e U6 
não são observadas na coluna sismostratigráfica a ocidente da Aplanação Marginal da Plataforma 
Média, nem na Bacia-Alta, que se situa imediatamente a jusante do Mar da Ericeira onde o 
Miocénico é identificado. 

 

3. Ambientes sedimentares 

Como ficou patenteado nos mapas de isópacas (Fig. VI.23 e Fig. VI.24) existe uma clara 
assimetria na espessura da cobertura neogénica em termos espaço-temporais. A resposta à 
localização preferencial deste pacote sedimentar está intrinsecamente relacionada com o controlo 
tectónico. A actividade tectónica proporcionou linhas de fraqueza estrutural que potenciaram o 
desgaste vertical dos terrenos mais antigos, como aconteceu com a formação do Mar da Ericeira, 
que se deve à formação de um graben durante o final do Paleogénico, ou a instalação do Vale 
Submarino da Ericeira aproveitando a fraqueza estruturas proporcionada pela Falha do Esporão 
da Estremadura. Por outro lado, de um modo generalizado a toda a plataforma externa, o 
movimento de subsidência desta logrou criar espaço para acomodar os sedimentos provenientes 
do continente emerso e do desmantelamento litoral e de altos-fundos que em períodos de nível 
do mar baixo deverão ter constituído ilhéus. Porém, no que concerne à assimetria temporal, esta 
terá forçosamente que estar relacionada com as fontes dos materiais. 

O Neogénico (unidades sísmicas U5, U6 e U7) constitui uma possante série detrítica com, 
pelo menos, 400 ms t.d. (aprox. 380 m). De entre as prováveis fontes que contribuíram para a 
formação desta série encontram-se as camadas margo-gresosas do Jurássico superior e Cretácico 
inferior, cuja ocorrência tem lugar ao nível da plataforma continental e continente emerso 
adstrito. Porém, a grande questão prende-se com a organização da rede fluvial e como esta 
conseguiu fornecer tão grande volumetria de material até à plataforma externa, tendo conduzido, 
por exemplo, à colmatação do paleo-Vale Submarino da Ericeira. 

É conhecida hoje a contribuição sedimentar que as ribeiras do Oeste têm no aporte 
sedimentar para a plataforma continental, mas no Miocénico - Pliocénico essa contribuição 
deverá ter sido substancialmente diferente. Uma rede de drenagem incipiente como a actual não 
consegue explicar uma espessura de sedimentos de cerca de 190 m, como se observa com a 
Unidade Sísmica U7 (Fig. VI.8; Fig. VI.9; e Fig. VI.16) no paleo-Vale Submarino da Ericeira e 
Bacia-Alta, especialmente quando estes se localizam sobre a plataforma continental externa, cujo 
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limite interno se situa à profundidade média de -150 m e quando a distância à actual linha de 
costa é superior a 40 km. Apenas como referência e para se ter uma ordem de grandeza, a 
distância de 40 km é superior à largura máxima que a plataforma continental atinge nos restantes 
sectores da MOI e a profundidade de -150 m, em alguns casos já materializa a vertente 
continental superior. 

Entendemos assim que dois terão sido os factores que terão estado na génese da formação 
destes depósitos: (1) um sistema de drenagem muito eficiente; e (2) a própria erosão da 
plataforma continental, que pelo facto de ter sido soerguida, i.e., de ter sofrido um marcado 
rejuvenescimento do relevo, em períodos de abaixamento do nível do mar (períodos glaciares), 
terá fornecido muitos materiais à actual plataforma externa. 

 

3.1. Mar da Ericeira 

A actividade subsidente, que deverá ter então tido lugar na a passagem do Chatiano ao 
Aquitaniano (ou mesmo durante o início do Aquitaniano), terá conduzido a uma regressão 
forçada sobre a actual plataforma média e interna, o que favoreceu o enchimento do Mar da 
Ericeira e Bacia da Lourinhã através de sistemas deposicionais do tipo leque aluvial com materiais 
provenientes do desmantelamento dos relevos circundantes do Mesozóico e Paleogénico (como a 
Montanha de Camões; segundo Mougenot 1976). O Miocénico terá ficado todo retido na actual 
plataforma interna e média, não tendo ocorrido sedimentação a ocidente, na actual plataforma 
externa, pois tratavam-se de materiais de “assinatura continental”, sobre os quais e o regime 
hidrológico de então não mostraria competência para transportar tais materiais para fora das 
bacias anteriormente referidas. Provavelmente no No Langhiano, com um nível do mar mais 
elevado e condições mais calmas, completa-se o enchimento das bacias miocénicas. 

No que respeita à “cunha” miocénica que se estabelece a ocidente do Serro do Sudoeste, 
admite-se que a sua história geológica seja um pouco diferente, não só porque a geometria das 
reflexões internas denotam uma fácies ligeiramente diferente, mas principalmente porque esta 
está constrangida tectonicamente pela falha NW-SE que separa o Serro do Sudoeste do Serro do 
Centro (Fig. VI.22; Fig. VII.1). Não possuímos, porém, dados suficientes para constranger a 
movimentação desta falha. De notar que no prolongamento destes terrenos estabelece-se o único 
sector onde é reconhecida uma morfologia progradante no bordo de plataforma (Fig. IV.6; perfil 
B2), o que para tal acontecer, implica que os materiais que constituem  a bordadura da plataforma 
neste sector terão que ser pouco resistentes à abrasão marinha em períodos de baixo nível do mar, 
como se reconhece na grande maioria dos depósitos aquitano-burdigalianos. De modo contrário, 
na restante extensão do bordo da plataforma, este encontra-se talhado em rochas mesozóicas 
(Fig. VII.1). 

 

3.2. Vale Submarino da Ericeira 

Subsequentemente à deformação da cobertura mesozóica, a seguir ao Tortoniano, ter-se-á 
dado uma acentuada erosão, cujo produto do desmantelamento dos relevos soerguidos levou à 
formação de leques aluviais (Carvalho, 1994). De acordo com vários autores, sintetizados em 
Cunha et al. (2000), os depósitos que se formaram nestas condições correspondem a depósitos 
heterométricos imaturos, com alternância de conglomerados, arenitos e lutitos. 

Na área de estudo, os depósitos pliocénicos cartografados encontram-se predominantemente 
sobre a plataforma externa. Para além deste facto, verifica-se uma alteração clara da fácies sísmica 
relativamente às formações miocénicas. Enquanto que nas últimas prevalece uma fácies agradante, 
provavelmente um ambiente de deposição do tipo laguno-estuarino, as primeiras são marcadas 
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por fácies progradantes preenchimento de vale, colocando em evidência uma energia de 
transporte apreciável. Por vezes, os depósitos fixam-se sobre o bordo da plataforma onde este se 
situa abaixo dos -250 m de profundidade e com uma espessura próxima de 50 m (Fig. VI.2). 
Mesmo se subtraindo algumas dezenas de metros a esta profundidade, em virtude da subsidência 
a que a plataforma externa poderá ter sido sujeita após a formação dos depósitos pliocénicos 
(mas que não conseguimos observar), a profundidade a que se estabelecem estas tipologias de 
depósitos sedimentares encontrar-se-ia ainda abaixo dos -200 m relativamente ao nível do mar 
actual. 

Uma interpretação possível para a mudança de ambiente deposicional e de localização dos 
depósitos pliocénicos poderá residir no estabelecimento de uma rede de drenagem com maior 
competência para o transporte, levando até maiores distâncias sedimentos mais grosseiros, 
potenciada pelas oscilações glacio-eustáticas que se fizeram sentir. 

Num estudo levado a cabo por Gomes (1986), foi analisado o grau de achatamento de 
calhaus rolados de quartzito e quartzo dispostos sobre uma plataforma de abrasão marinha à cota 
180 - 200 m, entre os paralelos da Nazaré e Ericeira. O grau de achatamento dos calhaus e 
consistência na quantidade de quartzito levou a autora a considerar que estes depósitos não 
poderiam ter origem nos conglomerados do Cretácico superior. Foi então colocada a hipótese da 
instalação de sistemas fluviais provenientes de nordeste e leste no início do Quaternário, em dois 
sectores distintos: (1) entre as serras de Candeeiros e Montejunto; e (2) região de Alenquer. 
Qualquer um destes sectores é hoje amplamente atravessado por rios e ribeiras (Fig. II.23), de 
profunda ramificação, alguns deles com dezenas de quilómetros de extensão. O quartzito oriundo 
das cristas quartzíticas da Beira Baixa e da região de Tomar seria assim transportado por estes 
cursos fluviais até à orla ocidental. 

Baseada nestas evidências, T. Azevedo (com. pess.) sugere que o pré-Tejo, na passagem do 
Pliocénico ao Quaternário, poderia constituir um rio que banhava toda a região da Estremadura 
Portuguesa, desaguando sob a forma de um grande delta. A subsequente rotação do campo de 
tensões de NNW-SSE, no Miocénico, para WNW-ESE, no Quaternário (Ribeiro et al., 1996), 
forçou movimentos verticais substanciais nos terrenos banhados por estes cursos de água (Cabral, 
1993), o que poderá ter provocado a descontinuidade da drenagem, materializando os rios e 
ribeiras do Oeste relíquias desse delta. Esta hipótese de trabalho justificaria assim o acarreio de 
material terrígeno que se observa na plataforma continental a partir dos perfis de reflexão sísmica 
e cuja espessura dos depósitos Plio-Quaternários sobre a plataforma externa não é facilmente 
explicável, tanto mais que a plataforma interna e média estão praticamente desprovidas de 
cobertura sedimentar. 

 

3.3. Monoclinal da Lourinhã 

Por seu turno, o sector do Monoclinal da Lourinhã apresenta uma espessura de terrenos plio-
quaternários (U7 e U8) mais reduzida do que o sector do Vale Submarino da Ericeira. Os corpos 
sedimentares que se estabelecem no sector norte da plataforma externa exibem igualmente uma 
mudança assinalável ao nível da configuração interna e externa. Este manto é formado por um 
prisma progradante de morfologia paralelo-oblíquo de baixo ângulo no sector proximal e um 
corpo distal, tendencialmente agradante e com evidências de empilhamento contornítico. Em 
termos de ambiente deposicional, podem avançar-se duas hipóteses para explicar a origem do 
prisma progradante: (1) corpo prodeltaico; e (2) corpo progradante infralitoral. 

A identificação, a montante, de incisões fluviais (Fig. VII.2) poderá favorecer a hipótese de 
estabelecimento de um corpo prodeltaico, particularmente quando se infere que as linhas de 
fraqueza estrutural e a orientação das camadas dos terrenos jurássicos e cretácicos na metade 
norte da área de estudo proporcionaram a comunicação entre a rede de drenagem continental e o 
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Monoclinal da Lourinhã (Fig VII.2). Na plataforma interna estabelece-se uma zona deprimida, 
em parte de controlo tectónico, e em parte de origem erosiva, para onde convergia a rede de 
drenagem proveniente do actual continente emerso. Talhada sobre as rochas cretácicas, esta zona 
deprimida deverá ter funcionado como um estuário para onde deveriam confluir vários 
tributários (rios Sizandro, Grande e Alcabrichel). 

O principal rio do sector formado entre a Península de Peniche e a Ponta da Lamparoeira é o 
Sizandro. O seu traçado sobre a plataforma interna parece tratar-se de um caso de inadaptação da 
rede de drenagem à estrutura geológica e ao relevo. Poderá tratar-se de um processo de epigenia a 
partir de uma superfície estrutural. Um caso idêntico ao que ocorre nas costeiras da região a norte 
de Lisboa, com a formação de linhas cataclinais. Ainda na plataforma interna, o curso sofre uma 
inflexão brusca adoptando a direcção principal dos acidentes tectónicos (NE-SW) para depois 
voltar a assumir a direcção NW-SE, cortando as camadas do Jurássico superior – Cretácico 
inferior indiferenciado e correndo no sentido contrário à inclinação destas, ou seja, 
perpendicularmente à direcção das estruturas (Fig. VI.1; Fig. VII.2). A desembocadura para um 
ambiente de costa aberta dá-se no vale em caixa que separa o Serro do Centro do Serro do 
Sudoeste. 

Mas a contribuição não proveio somente do actual continente emerso. Como atestam os 
mapas de isópacas (Fig. VI.23 e Fig. VI.24), foi reconhecido um paleo-canal de drenagem 
importante (Fig. VII.9). Este canal deverá ter impresso uma assinatura distinta nos sedimentos 
comparativamente com os que preenchem o Mar da Ericeira e Bacia Alta, uma vez que os 
primeiros drenam o sector onde foram reconhecidos filões e inferidos terrenos paleozóicos e 
onde Balsinha (in prep.) identificou litoclastos de xisto e granito nos sedimentos superficiais. 

 
Fig. VII. 9 – Sismosgrana onde se pode observar a estrutura geral e arquitectura deposicional dos terrenos 
localizados entre os Relevos Marginais da Plataforma Média e o alinhamento de relevos Pico Focinho – Planalto 
Queixada. Neste perfil é possível reconhecer o paleo-vale em “V” e plataforma de abrasão talhada nas rochas 
mesozóicas fossilizada pela sequência plio-quaternária. Legenda: (f) – falha de orientação NNE-SSW. A localização 
encontra-se na Fig. VI.22. 

 

Por seu turno, um corpo progradante infralitoral ou infralittoral prograding wedges (IPWs), que de 
acordo com Hernández-Molina et al. (2000) se formam devido ao afluxo de material proveniente 
do perfil de praia emerso na sequência do estabelecimento de correntes normais à linha de costa 
durante eventos tempestivos fortes, encontra na configuração da linha de costa em períodos de 
nível de mar mais baixo uma hipótese igualmente credível. De salientar que pela configuração da 
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plataforma que se estabelece a ocidente do Serro do Sudoeste e Serro do Centro, qualquer que 
seja o nível do mar (entre -100 m e -150 m), o seu arqueamento conduz a uma concentração da 
energia potencial devido ao efeito convergente que a refracção produz em linhas de costa 
proeminentes (convexidades voltadas a barlamar). A formação destes IPWs pode acontecer 
durante qualquer intervalo eustático, já que estes são corpos sedimentares que possuem um 
potencial de preservação muito elevado. Contudo, é possível que ambos os processos 
(fornecimento fluvial e transporte cross-shore) tenham actuado simultânea e ciclicamente na 
edificação do prisma progradante proximal do Monoclinal da Lourinhã, conforme se pretende 
sintetizar no bloco-diagrama da Fig. VII.10. 

Relativamente ao depósito distal do Monoclinal da Lourinhã (Fig. VI.8), a morfologia do 
corpo, a geometria dos reflectores internos, assim como a profundidade a que se localiza (Fig. 
VI.8) parecem favorecer uma interpretação como depósito contornítico formado por sedimentos 
finos (Fig. VII.11). A zona central deste corpo assume uma morfologia externa do tipo mound 
com estabelecimento de uma “caleira” sobre a faixa onde se verifica nova variação do pendor 
(diminuição do declive). A formação deste corpo parece resultar da decantação dos sedimentos 
finos em suspensão que derivam dos dois processos conducentes à formação do corpo proximal: 
1) o aporte terrígeno do continente emerso adstrito transporto por via fluvial; e 2) 
desmantelamento do litoral a leste dos altos-fundos submarinos Serro do Sudoeste e Relevos 
Marginais da Plataforma Média. A edificação deste corpo, à semelhança daquele que lhe precede, 
terá crescido preferencialmente em momentos lowstand, daí se pensar poderem tratar de corpos 
sedimentares policíclicos. 

Apesar do corpo distal se situar actualmente entre os -250 m e os -290 m, a sua formação 
deverá ter tido lugar em ambiente de plataforma continental média, estimando-se que os 
sedimentos se tenham depositado cerca de 100 m abaixo do nível de lowstand (~ -140 m), 
profundidade a partir da qual o hidrodinamismo actuante sobre a coluna de água já não é capaz 
de mater em suspensão os sedimentos (Fig. VII.11). O depósito silto-argiloso caracterizado por 
Pombo (2005), associado ao Canhão Submarino da Nazaré (portanto a norte da área de estudo) e 
situado na plataforma média e externa abaixo dos -100 m pode ser encarado como um depósito 
análogo actual (pós-Dryas Recente) ao depósito distal do Monoclinal da Lourinhã. O primeiro 
encontra-se em equilíbrio hidrodinâmico com a actual linha de costa, enquanto que o último foi 
sendo edificado em equilíbrio hidrodinâmico com as sucessivas linhas de costa que ciclicamente 
ocuparam níveis de lowstand durante o Quaternário. Numa perspectiva de crescimento policíclico, 
é natural que este tenha recebido contribuição do Último Máximo Glaciar (Dias et al., 2000), mas 
com os dados de reflexão sísmica de que dispomos não nos é possível separar a componente da 
cobertura sedimentar recente do restante pacote quaternário. 

A repetição do padrão anteriormente descrito (pelo menos a forma externa e intervalo 
batimétrico) no corpo sedimentar que cobre o sector do paleo-VSE (Fig. VI.10) leva-nos a 
sugerir a existência de uma corrente de fundo com orientação predominante N-S. À luz do 
conhecimento actual da assinatura hidrológica da margem ocidental ibérica (Vitorino et al., 2002a), 
pensamos que a corrente responsável pelo empilhamento do tipo contornítico observável nos 
depósitos quaternários se possa ficar a dever a correntes de downwelling de grande intensidade 
(velocidades superiores a 20 cm/s). À semelhança do que acontece na actualidade, em que estas 
correntes se fazem sentir a profundidades de -100 m, com capacidade para re-suspender fundos 
constituídos por areias muito finas a areias siltosas, em níveis de lowstand estas correntes, far-se-
iam sentir sobre os fundos, provavelmente com maior intensidade, a profundidades equivalentes, 
ou seja, a profundidades actuais em torno de – 250 m. 
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Fig. VII. 10 – Modelo deposicional dos depósitos quaternários do Monoclinal da Lourinhã, com a formação do 
prisma progradante proximal e do corpo agradante dista tendo por base uma acção concertada de aporte fluvial e 
desbaste de uma costa litoral altamente reflectiva para o primeiro e articulação de correntes de retorno e logilitorais 
para a edificação do segundo. 

 

4. Modelo conceptual de evolução geológica 

De seguida apresenta-se o modelo conceptual de evolução geológica para a plataforma 
continental do Esporão da Estremadura desde o final do Paleogénico. A Fig. VII.11 pretende 
sintetizar essa evolução. 

 

4.1. Exposição sub-aérea generalizada 

À passagem do Paleogénico ao Neogénico (Chatiano?) a plataforma continental apresentaria 
2/3 da sua área exposta, designadamente a totalidade daquilo que neste trabalho é reconhecido 
como plataforma interna e média e ainda alguns relevos onde actualmente está instalado o bordo 
da plataforma, tais como o Pico Gonçalves Zarco e o Planalto Diogo Gomes (Fig. VII.11). 

Por força da exposição sub-aérea, e de uma fisiografia arrasada, em parte proporcionada pelo 
levantamento crustal induzido pelos movimentos tectónicos do final da orogenia pirenaica de que 
o levantamento da Montanha de Camões é disso exemplo (Mougenot, 1976), um mar de baixa 
profundidade terá se instalado sobre as regiões mais deprimidas. A persistência deste mar, de 
características epicontinentais, associado a um período climático mais húmido (Antunes et al; 
1999), terá proporcionado as condições necessárias para se dar o ravinamento do soco mesozóico 
actualmente situado sobre o bordo da plataforma, conforme testemunha um vale incisivo, de 
perfil em “V”, que se estabelece sobre o Planalto Diogo Gomes (Fig. VI.2), o próprio talvegue do 
Vale Submarino da Ericeira e outros vales (gullies) proeminentes que entalham a vertente 
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continental superior do Esporão da Estremadura (Fig. III.29; Fig. IV.3). É possível que no final 
do Oligocénico, o actual bordo da plataforma continental funcionasse como uma plataforma 
insular, em que para leste se situava o continente, parcialmente emerso, banhado por um mar de 
baixa profundidade, enquanto que a ocidente o mar teria características oceânicas profundas. 

O aperfeiçoamento das superfícies de aplanação também deverá ter tido lugar neste período 
transitório, mercê de eventuais flutuações eustáticas em torno dos valores médios que terão 
levado à exposição sub-aérea de cerca de 2/3 da actual plataforma continental do Esporão da 
Estremadura. Nesse sentido, a plataforma de abrasão marinha generalizada que se estabeleceu a 
ocidente do limite entre a actual plataforma média e a plataforma externa é disso exemplo 
(Fig. VI.17). 

 

4.2. Transgressão e abatimento da plataforma externa 

Supõe-se que deverá ter sido na transição do Chatiano para o Aquitaniano (ou já no 
Aquitaniano) que dois acontecimentos preponderantes para a evolução paleogeográfica da 
plataforma continental do Esporão da Estremadura terão ocorrido: 1) subida do nível do mar; e 2) 
colapso da plataforma externa (Fig. VII.11). 

Em primeiro lugar, o abandono do nível médio do mar de cotas tão baixas para passar a 
banhar terrenos da plataforma média e interna, terá levado ao estabelecimento de dois grandes 
golfos (Bacia da Lourinhã e Mar da Ericeira). A delimitarem estes golfos estariam, de sul para 
norte, a Montanha de Camões, a plataforma submersa da Ponta da Lamparoeira de que as 
Costeiras Pêro da Covilhã fazem parte, e eventualmente alguns relevos do Serro do Sudoeste. 
Tendo por base a análise geomorfológica e estrutural e de acordo com o registo 
sismostratigráfico disponível para este trabalho (Fig. VI.5; Fig. VI.6; Fig. VI.12) foi possível 
propor-se uma linha de costa para o período Langhiano (Fig. VII.11). 

O abatimento da plataforma externa deverá ter ocorrido neste período, pois como foi 
anteriormente referido, à excepção do sector noroeste do Serro do Sudoeste, o Miocénico tal qual 
foi identificado nos perfis de reflexão sísmica não foi reconhecido a ocidente do limite da 
plataforma média. Este limite é sensivelmente coincidente com a presença de falhas sub-
aflorantes que abateram os terrenos mesozóicos, estima-se que em 36 m, tendo por isso 
proporcionado condições para a posterior deposição da série Plio-Quaternária. 

Importa referir, no entanto, que o abatimento não se deu de forma generalizada, tendo 
apenas como referência a linha mimetizada pelo limite da plataforma média. Em virtude da 
orientação preferencial do campo de tensões no Aquitaniano, o qual começava a rodar para o 
quadrante nordeste, proveniente de uma direcção N-S (Mougenot, 1989), a orientação favorável 
dos acidentes tardi-hercínicos (NNE-SSW) que estruturam a plataforma externa sofreran tracção 
secundária. Deste modo, pensa-se que o abatimento da plataforma externa não foi generalizado, 
tendo antes havido lugar à individualização das sub-bacias do Monoclinal da Lourinhã, a leste do 
Pico Focinho, Bacia-Alta, Vale Submarino da Ericeira (ou melhor, do seu paleo-vale) e a sul e 
sueste do Pico Gonçalves Zarco. 

 

4.3. Inversão tectónica miocénica 

Com o auge da compressão bética a ocorrer no Tortoniano, assiste-se ao rejogo dos acidentes 
favoravelmente orientados à direcção de compressão máxima NNW-SSE sob a forma de 
cavalgamentos e falhas inversas, nomeadamente os acidentes tardi-hercínicos de orientação 
NNE-SSW. Destes, os que mostram evidencias de terem sofrido reactivação são aqueles que 
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segmentam as formações mesozóicas da plataforma média a norte do paralelo da Lamparoeira 
(Costeiras Pêro da Covilhã, Serro do Sudoeste e Relevos Marginais da Plataforma Média). 

O rejuvenescimento morfológico deste sector da plataforma continental do Esporão da 
Estremadura é disso consequência. Pode-se observar-se cavalgamentos de terrenos paleozóicos 
sobre terrenos cretácicos (Fig. VI.2), edificação de horts e grabens como o que ocorre no Serro do 
Sudoeste e do vale em caixa lhe sucede contiguamente sobre o flanco leste (Fig. III.32; Fig. IV.5-
A; Fig. IV.8), e formação de dobras com eixos orientados segundo NE-SW, com planos axiais 
tendencialmente vergentes para sudeste (Fig. III.29; Fig. V.16). Outro sector que deverá ter 
sofrido de igual rejuvenescimento morfológico foi o Pico Gonçalves Zarco e Planalto Diogo 
Gomes, mercê do seu enquadramento tectónico, particularmente devido às falhas que 
compartimentam o primeiro (Fig. VII.8) e que delimitam a vertente sueste do segundo 
(Fig. VI.15). 

Na sequência deste forte impulso tectónico ter-se-á dado um retrocesso da linha de costa a 
nível regional (regressão forçada), admitindo-se como provável que os sectores ocupados pela 
plataforma média e interna tenham sido sujeitados a exposição sub-aérea parcial (Fig. VII.12). 

 

4.4. Sedimentação Plio-Quaternária 

Finalmente assiste-se à sedimentação proeminentemente clástica após o evento tectónico 
ocorrido no Tortoniano. Decorrente do ajuste das estruturas ao campo de tensões subsequente, 
ter-se-á assistido a movimentos de colapso ao longo da Falha do Esporão da Estremadura, 
possivelmente na transição Miocénico – Pliocénico (Fig. VII.11). Estes abatimentos, 
diferenciados consoante se esteja a considerar o bloco vestibular do Mar da Ericeira, ou o Vale 
Submarino da Ericeira, deverão ter tido um papel fundamental na potenciação da erosão vertical 
e consequente estruturação do depositório a sul do alinhamento de relevos Pico Focinho – 
Planalto Queixada. Sobretudo no Pliocénico geram-se depósitos de preenchimento de vales, 
progradantes. 

A norte, no Monoclinal da Lourinhã, não tendo havido lugar a reactivação de uma falha de 
direcção idêntica (falha inferida que se especula terá separado o Serro do Sudoeste dos Relevos 
Marginais da Plataforma Média e condicionado a evolução do Miocénico naquele sector), a 
sedimentação deu-se sobretudo sob a forma de músculos progradantes de génese infralitoral e, ao 
largo, depósitos coetâneos ligados a sedimentação fina remanescente do aporte e/ou 
desmantelamento dos paleo-litorais. 

Referir ainda que não foram reconhecidos movimentos tectónicos assinaláveis sobre os 
terrenos cartografados durante este período à luz dos dados de reflexão sísmica. Todavia, com as 
sonografias de sonar lateral foi possível constatar a ocorrência de desligamentos direitos em 
falhas NW-SE (Fig. V.15) e desligamentos esquerdos em falhas NNE-SSW (Fig. V.26). 
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Fig. VII. 11 – Esquema evolutivo da plataforma continental do Esporão da Estremadura desde o Chatiano até à 
actualidade. 
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Conclusões 

Para alcançar os objectivos inicialmente propostos procedeu-se a estudos de análise 
morfológica e morfométrica com base no Modelo Digital de Terreno produzido, análise dos 
padrões de backscatter de fundo rochoso e sedimentar, bem como outros aspectos (tectónica, por 
exemplo) observáveis nas sonografias de sonar lateral, e interpretação de perfis de reflexão 
sísmica monocanal. De forma complementar a estes estudos, foram ainda analisadas amostras de 
sedimentos superficiais e enquadradas as amostras de rocha obtidas durante os cruzeiros Lusitanie 
e compiladas em Mougenot (1976). 

O recenseamento do relevo submarino da área de estudo tendo por base os dados 
batimétricos disponibilizados para este estudo permitiu a construção de um Modelo Digital de 
Terreno que, face ao mapa batimétrico apresentado em Mougenot (1989), tornou os contornos 
de alguns acidentes morfológicos mais concisos, sendo possível identificar claramente famílias de 
lineamentos morfológicos, como é o caso do Vale Submarino da Ericeira e os relevos 
acidentados entre os paralelos da Ponta da Lamparoeira e Peniche. Permitiu ainda segmentar a 
plataforma em três domínios fisiográficos distintos – interno, intermédio e externo – onde 
actuaram processos geodinâmicos distintos. 

A análise morfológica complementada com interpretação das sonografias de sonar lateral e 
dos perfis de reflexão sísmica monocanal permitiu concluir que o principal factor condicionador 
da fisiografia da plataforma continental foi o controlo tectónico responsável por: 

1. Rejuvenescimento morfológico de altos-fundos marinhos, como acontece 
com os Relevos Marginais da Plataforma Média, Costeiras Pêro da Covilhã, 
Serro do Sudoeste, Pico Gonçalves Zarco, Planalto Diogo Gomes e Pico 
Focinho. 

2. Criação e/ou reactivação de linhas de fraqueza estrutural que facilitaram 
posteriormente a erosão linear diferencial através de processos erosivos 
submarinos ou sub-aéreos, como acontece no Vale Submarino da Ericeira, 
Serro do Sudoeste e Costeiras Pêro da Covilhã. 

3.  Formação de áreas restritas de sedimentação, tais como: (1) depressão da 
plataforma interna ao largo da Lourinhã (Bacia da Lourinhã); na plataforma 
média sobre a parte vestibular do Mar da Ericeira; e (3) na plataforma externa, 
quer no desenvolvimento do prisma progradante que cobre o Monoclinal da 
Lourinhã, como no enchimento e colmatação do Vale Submarino da Ericeira. 

Da articulação entre a interpretação geomorfológica, apoiada na análise do Modelo Digital de 
Terreno, a interpretação das sonografias de sonar de varrimento lateral e a análise qualitativa das 
amostras de sedimentos de fundo adquiridas no âmbito dos cruzeiros SEPLAT, logrou-se 
construir um mapa de afloramento rochoso para a plataforma continental do Esporão da 
Estremadura. Esta cartografia temática, inédita para a área, mostra uma elevada densidade de 
afloramento rochoso por área de superfície, com cerca de 20% da área total coberta por rocha 
consolidada. 

Este trabalho, que usufrui da amostragem e datações realizadas por Mougenot (1976) 
permitiu melhorar e pormenorizar a cartografia geológica existente de Boillot et al. (1978) 
principalmente no que respeita à localização, extensão e delimitação das formações neogénicas e 
quaternárias e tectónica. Consequentemente foi possível estabelecer quatro etapas fulcrais para a 
evolução da área de estudo: 
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1. Exposição sub-aérea generalizada da plataforma continental – na transição do 
Paleogénico ao Neogénico. Aproximadamente 2/3 da totalidade da área 
encontrar-se-ia em exposição sub-aérea, tendo sido talhada uma plataforma de 
abrasão e ravinado o soco mesozóico. 

2. Transgressão e abatimento da plataforma externa – deverá ter sido na 
transição do Chatiano para o Aquitaniano, ou mesmo já no Aquitaniano, que 
se terá começado a gizar uma tendência transgressiva, a qual levou ao 
estabelecimento de dois grandes golfos sobre a plataforma média, um onde se 
situa actualmente a Bacia da Lourinhã e outro no Mar da Ericeira. 
Abatimentos sectoriais de aproximadamente 40 metros (Fig. VI.17; Fig. VII.9) 
na plataforma externa conduziram à individualização das sub-bacias do 
Monoclinal da Lourinhã, a leste do Pico Focinho, Bacia-Alta, Vale Submarino 
da Ericeira e a sul e sueste do Pico Gonçalves Zarco. O máximo transgressivo 
deverá ter ocorrido no Langhiano. 

3. Inversão tectónica miocénica – no Tortoniano ocorreu a reactivação dos 
acidentes tectónicos de direcção NNE-SSW como cavalgamentos e 
dobramentos na cobertura sedimentar e soco varisco, criando ou reforçando 
os relevos seguintes: Costeiras Pêro da Covilhã, Serro do Sudoeste, Serro do 
Centro, Pico Gonçalves Zarco e Planalto Diogo Gomes, como se podem 
observar exemplos no Cap. VI.6. As dobras têm eixos orientados segundo 
NE-SW e, por vezes, com planos axiais tendencialmente vergentes para 
sudeste, como observado na Fig. V21. Admite-se um retrocesso da linha de 
costa a nível regional (regressão forçada), colocando novamente uma área 
significativa da plataforma interna e média em exposição sub-aérea. 

4. Sedimentação e tectónica no Plio-Quaternário – após o evento tectónico 
ocorrido no Tortoniano, estabelece-se definitivamente uma sedimentação 
predominantemente siliciclástica, com deposição de prismas proximais 
progradantes e depósitos distais agradantes sobre o Monoclinal da Lourinhã, 
preenchimento e colmatação de paleovales e depressões de acentuado 
desgaste linear na proximidade do Vale Submarino da Ericeira e tapeamento 
do bloco sudoeste da Falha do Esporão da Estremadura (entendida como 
uma evidência superficial da fractura Tore – Sintra) no sector vestibular do 
Mar da Ericeira. Possivelmente na transição Miocénico – Pliocénico esta falha 
experimentou rejogo, tendo sido calculado uma de movimentação vertical de 
8.6 x 10-4mm / ano. A assimetria na espessura das unidades sísmicas da 
cobertura Plio-Quaternária, exposta na presente cartografia, permitiu discutir 
algumas questões ao nível das fontes sedimentares e mecanismos de 
transporte desses sedimentos. Na ausência de rios de grande caudal como 
ocorre nos sectores adjacentes (a norte os rios Minho, Douro, Mondego e 
Vouga; a sul os rios Tejo e Sado), e dada a contribuição actual das Ribeiras do 
Oeste (Sizandro, Alcabrichel, Lizandro, Sefarujo, etc) Baseado em evidências 
encontradas no onshore (Gomes, 1986; Freire, 1986) sugere-se, que um grande 
rio terá banhando, à época, a generalidade da plataforma litoral e continental. 
Uma outra hipótese para a elevada espessura dos depósitos plio-quaternários 
na plataforma média resulta do próprio desmantelamento da plataforma 
continental que, em períodos de abaixamento do nível médio do mar, 
expunha uma parte substancial da sua área devido ao rejuvenescimento do 
relevo proporcionado pela inversão tectónica miocénica. 
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2. Trabalhos futuros 

Do trabalho realizado apresentado nesta dissertação resultaram também dúvidas e propostas 
de pesquisa. Entre outras, salientam-se as seguintes questões: 

• Que fontes e regimes de transporte estiveram na génese da colmatação do Vale 
Submarino da Ericeira? 

• Qual o regime hidrológico que vigorou durante o Quaternário e que conferiu aos 
depósitos de sedimentação fina estabelecidos a profundidades actuais entre os -290 e 
-350 m uma morfologia do tipo mound e um empilhamento contornítico? 

• Corresponderão efectivamente os relevos de resistência cartografados na área 
adjacente ao Vale Submarino da Ericeira a chaminés vulcânicas ou plugs conforme 
avançado neste trabalho? 

• As morfologias em doma que provocaram um sinforma anelar nas formações 
miocénicas do Mar da Ericeira poderão estar relacionadas com diapirismo 
(halocinese)? 

 

Para responder a estas e outras questões propor-se-ia a realização de dois cruzeiros científicos, 
a saber: 

• Cruzeiro 1 – dedicado à aquisição de técnicas geofísicas; emprego de técnicas de 
seafloor imaging com recurso a sondadores multifeixe e sistemas de sonar de 
varrimento lateral digitais de elevada frequência, os quais permitiriam, não só rever o 
Modelo Digital de Terreno proposto, como cartografar com outra resolução a 
morfologia submarina. Associado a este cruzeiro seria ainda possível incorporar 
sistemas de aquisição de dados de magnetometria marinha e gravimetria, 
complementada com reflexão sísmica ressonante (sub-bottom profiler) e reflexão 
sísmica de alta resolução (boomer, por exemplo). 

• Cruzeiro 2 – cruzeiro dedicado às técnicas de amostragem geológica. Com uma 
malha de amostragem determinada pela informação entretanto obtida através dos 
dados de geofísica, obter-se-iam amostras de rocha consolidada. A fim de poder 
estabelecer um modelo de estratigrafia sequencial para o registo sedimentar Plio-
Quaternário, obter-se-iam amostras verticais de sedimentos (testemunhos de 
sondagem) com recurso a técnicas de vibro-coring e piston-coring. 

Complementarmente, aos cruzeiros científicos desencadear-se-ia um projecto paralelo de 
monitorização e registo das correntes, agitação marítima maré e vento local através da instalação 
de estações de aquisição de dados em contínuo (amarrações), bem como um marégrafo e uma 
estação meteorológica costeira na região da Ponta da Lamparoeira. 
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                        Anexo A - Quadro descritivo das amostras de rocha referidas em Mougenot (1976)

Idade provável Abreviatura
76 Portlandiano Malm Calcário com oncólitos

23 Pliocénico com vestígios de Eocénico (?) Plio/Eoc Lumanchela (lamelibrânquios, gasterópodes, equinodermes e raros foraminiferos Elphidium) em arenito 
quártzico

21 N/D Micrite dolomitizada com quartzo detrítico
22 N/D Dolomite sparritica
75 Portlandiano J3 Calcário com oncólitos
20 N/D Dolomite sparritica com fantasmas
16 N/D Q Seixos
17 N/D Q Seixos
19 N/D Q Seixos
24 N/D Q Seixos
15 Barremiano-Aptiano C1 Grés fino, azóico, micáceo com cimento carbonatado
35 Aptiano C1 Grés grosseiro, azóico com cimento micrítico.
36 Maestrichiano erodido pelo Terciário C2/Pg Calcário bioclástico (orbitolinas) erodido por Microdium
27 N/D Q Areia
33 N/D Q Areia
40 Paleozóico superior Pz - Dev Xisto clorítico com quartzo, biotite verde, sericite e ilmenite herdada
37 N/D Grés grosseiro pouco consolidado

38 N/D Arcose azóica ligeiramente micácea, com cimento carbonatado ligeiramente dolomitizado e matriz argilosa; 
Textura relativamente evoluida

39 N/D Arcose azóica com duas populações de quartzo (uma do tipo riolítico), ligeiramente micácea (biotite franca), 
com matriz argilosa; Muito imaturo

32 Cretácico inferior C1 Micrite bioclástica
83 Bedouliano C1
25 Cretácico C1 Arenito quártzico dolomitizado
18 N/D Grés bem calibrado
31 Barremiano-Aptiano C1
29 Barremiano C1
28 Portlandiano J3
43 Bedouliano C1
45 Pliocénico Plio

Estratigrafia
Amostra Descrição

A-1



                        Anexo A - Quadro descritivo das amostras de rocha referidas em Mougenot (1976)

Idade provável Abreviatura
44 Pliocénico Plio
46 Miocénico-Pliocénico Mio/Plio
47 N/D Micrite bioclástica com quartzo detrítico
82 Kimmeridgiano-Portlandiano J3
80 Portlandiano-Valangiano J3-C1
48 Barremiano-Aptiano C1 Micrite bioclástica espática, por vezes com elementos detríticos (quartzo e feldespato )
73 N/D Q Seixos
74 Cretácico inferior C1 Dolomia com fragmentos de lamelibrânquios
70 Kimmeridgiano-Portlandiano J3 Micrite bioclástica (foraminíferos) com algum quartzo
69 Dogger J2
68 Cretácico C
67 Dogger J2
65 Kimmeridgiano-Portlandiano J3
71 Barremiano C1
72 Passagem Jurássico-Cretácico J2-J3 Calcário com Langinídeos
63 Hauterviano
64 N/D Micrite dolomitizada
61 N/D Plio Fragmentos de lumanchela
60 Cretácico inferior C1
62 Cretácico inferior C1
59 N/D Fragmentos de calcário

224 Eocénico superior Eoc3 Calcário em vias de dolomitização com operculinídeos; um exemplar de Numulite e raros globigerinóides

225 N/D Calcário e dolomia
223 N/D Q Seixos
222 N/D Q Seixos
219 N/D Fragmentos de calcário rosado
221 N/D Q Seixos
227 Senoniano superior (Maestrichiano) C2 Calcário bioclástico ferruginizado
228 N/D Q Areia
229 N/D Dolomite espática com quartzo detrítico
57 Cretácico inferior (Bedouliano) C1

Amostra
Estratigrafia

Descrição

A-2



                        Anexo A - Quadro descritivo das amostras de rocha referidas em Mougenot (1976)

Idade provável Abreviatura
58 N/D Dolomite espática com numerosos elementos detríticos (quartzo, feldespato e filito)
12 N/D Micrite dolomitizada
13 Paleocénico (Thanetiano) Pg2 Calcário bioclástico
11 N/D Q Areia
8 N/D Q Areia
9 N/D Calcário e dolomia
10 N/D Dolomia com elementos detríticos (quartzo e feldespato )
5 N/D Fragmentos de calcário branco
7 Bedouliano C1 Calcário bioclástico
3 Barremiano C1 Calcário micrítico
4 N/D Fragmentos de calcário branco
2 Barremiano C1 Grés azóico com cimento micrítico dolomitizado
1 N/D Q Seixos
86 N/D Q Areia
87 Neogénico Neog Lumachela
52 Cretácico superior C2 Dolerito olivínico (plagioclase e piroxena) com vacúolos de calcite
51 Passagem do Jurássico ao Cretácico J3-C1 Sparrite bioclástica com Iberina
42 N/D

Amostra
Estratigrafia

Descrição

A-3
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B- 1

LISTA DE ACRÓNIMOS 

 

Margem Oeste-Ibérica (MOI) 

Instituto Hidrográfico (IH) 

Serviços Geológicos de Portugal (SGP) 

Groupe d’Étude de la Marge Continentale (GEMC) 

Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC) 

Zona de Ossa-Morena (ZOM) 

Ocean Drilling Program (ODP) 

Zona Centro-Ibérica (ZCI) 

Água Central Oriental do Atlântico Norte de origem sub-polar (ACOANsp) 

Água Central Oriental do Atlântico Norte de origem sub-tropical (ACOANst) 

Veia Mediterrânica (VM) 

Água Profunda do Atlântico Norte (APAN) 

Água Profunda de Fundo (APF) 

Shuttle Radar Topography Mission 3 (SRTM 3) 

Triton Elics International (TEI) 

Ganhos Variáveis no Tempo (TVG, acrónimo de Time Varying Gain) 

Sondadores Multifeixe (SMF) 

Sondadores de Feixe Simples (SFS) 

Zero Hidrográfico (ZH) 

Modelo Digital de Terreno (MDT) 

Ponderação do Inverso da Distância (IDW, acrónimo de Inverse Distance Weight) 
Triangulação de Malhas Irregulares (TIN, acrónimo de Triangulated Irregular Network) 

Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS) 

Global Position System (GPS) 

Ultra-Short Base Line (USBL) 

Base de Dados Hidrográfica do Instituto Hidrográfico (BDH-IH) 

Ganhos de Controlo Automático (AGC, acrónimo de Automatic Gain Control) 
Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

Navigation Surface Database (NSD) 

Sistema de Informação Geográfica (SIG) 

Rede de Drenagem Submarina (RDS) 

Templo-duplo (t.d) 




