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A fotografia é de uma arriba com cerca de 10 metros de altura na praia da Foz dos Ouriços junto a Almograve, na costa ocidental de Portugal. 

Faz o esquema do afloramento realçando os aspectos com interesse geológico e conta a história geológica da região a partir dos dados que observas 
na fotografia.
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CCVEstremoz resolve:
Como não havia indicação das litologias, optou-se essencialmente por representar os aspectos principais da estrutura geológica. Para isso, utilizou-se 
a representação das camadas mais competentes que sobressaiam na fotografia, por apresentarem cores mais claras e resistirem mais à erosão. 
Como o litoral do Alentejo é bastante uniforme do ponto de vista geológico, sendo formado essencialmente por sequências turbidíticas do Carbonífero, 
isto significa que, estas camadas devem ser de grauvaques, enquanto as camadas cinzentas intercaladas serão, muito provavelmente, ardósias por 
o grau metamórfico na região ser normalmente baixo.
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No corte geológico efectuado houve o cuidado de manter os ângulos de inclinação das camadas semelhantes ao que se vê no afloramento.
Isto é fundamental, pois um aspecto importante nos dobramentos é a chamada vergência das dobras, a qual está relacionada com a inclinação dos 
seus planos axiais e o comprimento relativo entre os flancos (i.e. com a existência ou não de flancos longos e curtos). Como se pode ver neste 
esquema, a inclinação dos flancos é aproximadamente a mesma, cerca de 70 a 75º quer para NW, quer para SE. 
Isto significa que, ambos os flancos das dobras têm igual desenvolvimento, não havendo flancos longos e curtos e por isto os planos axiais são 
subverticais e as dobras não têm vergência. A estrutura surge assim como uma sequência de antiformas e sinformas com igual desenvolvimento; 
não podemos falar em anticlinais e sinclinais pois não existe informação sobre a polaridade. 

A tracejado foi feita a interpretação de parte do afloramento, o que permite relacionar melhor as camadas e ter uma ideia mais clara das dobras 
observadas. Esta encontra-se a tracejado, pois é uma interpretação e nos esquemas devemos separar muito bem o que se vê do que é 

interpretado.
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Onde existem dúvidas foi colocado um ponto de interrogação, pois parece haver problemas na zona de charneira da dobra assinalada; será uma 
falha? Se estivéssemos no campo esta seria uma zona a observar com mais cuidado.

Quando se olha com mais cuidado para a sequência de dobras, verifica-se que no flanco mais a Oeste, existem dobras mais pequenas 
(assinaladas com uma elipse azul) cuja geometria é distinta do padrão das dobras principais, pois essas dobras menores apresentam flancos 
longos e flancos curtos. Esta é uma situação perfeitamente normal, pois nos flancos das dobras maiores tendem a desenvolver-se dobras 
menores, que por sua vez podem ter dobras ainda menores.
As dobras maiores que se observam são referidas como dobras de 1.ª ordem, as imediatamente abaixo são consideradas de 2.ª ordem e assim 
sucessivamente. No que diz respeito à geometria das dobras de 2.ª ordem, ela tende a variar de um flanco para outro e também nas zonas de 
charneira das dobras de 1.ª ordem.
Com efeito, nas zonas de charneira as menores têm flancos com igual desenvolvimento (dizem-se por isso dobras em "M"), enquanto a geometria 
nos flancos varia com as dobras a apresentarem perfis em "S" ou em "Z" consoante a letra que fazem lembrar.

Esta variação da geometria das dobras menores entre os flancos das dobras maiores é muito útil no campo. Efectivamente, nem sempre é possível 
observar no campo as charneiras das dobras maiores, no entanto, o estudo detalhado da geometria das dobras menores, permite identificar onde 
se localizam as zonas de charneira principais.
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História Geológica
Após a observação e registo cuidadoso dos aspectos do afloramento, torna-se possível propor uma breve história geológica que explique o que foi 
observado.

A alternância entre camadas de grauvaques (características de ambientes marinhos com alguma energia) e de ardósias (derivadas de argilitos por 
metamorfismo de baixo grau e características de ambientes marinhos de baixa energia), mostra que as condições de sedimentação se iam alterando 
periodicamente. Esta transição cíclica entre ambientes de alta e baixa energia, já foi referida a propósito do primeiro exercício, sendo típica de 
sequências turbidíticas depositadas na vizinhança de taludes continentais. Estes depósitos são muito frequentes nas formações carboníferas da região 
do Baixo Alentejo e do Algarve, na chamada Zona Sul-Portuguesa.

Posteriormente, à actuação dos processos diagenéticos responsáveis pela litificação das rochas sedimentares dando origem a alternâncias de 
grauvaques e argilitos, estas rochas foram sujeitas à actuação de um campo de tensões, com a tensão compressiva máxima provavelmente 
subperpendicular aos planos axiais das dobras observadas. As forças associadas deram origem à sucessão de antiformas e sinformas observados, 
não sendo identificadas falhas, pelo menos importantes. Este processo de dobramento deverá ter induzido o espessamento da sequência de camadas 
(de modo a compensar o encurtamento horizontal) o qual, muito provavelmente, terá sido responsável pelo metamorfismo de baixo grau existente.

Seguiu-se uma fase de erosão muito importante, pois as dobras anteriores tiveram que ocorrer a alguns quilómetros de profundidade, visto as camadas 
terem reagido de uma forma essencialmente dúctil (dobrando e não partindo), encontrando-se actualmente à superfície. Como a erosão ocorre 
fundamentalmente nas regiões emersas, quando ocorreu este episódio erosivo, os materiais estariam provavelmente fora de água. É possível que a 
deformação que originou a sequência de dobras tenha provocado a emersão dos materiais, o que é frequente acontecer, pois os regimes convergentes 
tendem a formar cadeias de montanhas.




