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Quadro IV
Classificação das amostras segundo a dispersão
(Folk-Ward 1957, Lewis e McConchie 1994b)

€ 

σø(Desvio padrão) Classificação
< 0.35 Muito bem calibrado
0.35 – 0.50 Bem calibrado
0.50 – 0.70 Moderadamente bem calibrado
0.70 – 1.00 Moderadamente calibrado
1.00 – 2.00 Mal calibrado
2.00 – 4.00 Muito mal calibrado
> 4.00 Extremamente mal calibrado

Quadro V
Classificação das amostras segundo a assimetria gráfica

inclusiva das distribuições dimensionais
(Folk-Ward 1957, Lewis e McConchie 1994b)

Assimetria das distribuições dimensionais Classificação
-1.00 a –0.30 Forte assimetria negativa
-0.30 a –0.10 Assimetria negativa
-0.10 a +0.10 Simétrica
+0.10 a +0.30 Assimetria positiva
+0.30 a +1.00 Forte assimetria positiva

Quadro VI
Classificação das amostras segundo a acuidade

das curvas de frequência
(Folk-Ward 1957, Lewis e McConchie 1994b)

Acuidade Classificação
< 0.67 Muito platicúrtica
0.67 – 0.90 Platicúrtica
0.90 – 1.11 Mesocúrtica
1.11 – 1.50 Leptocúrtica
1.50 – 3.00 Muito leptocúrtica
> 3.00 Extremamente leptocúrtica
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5. Localização da área de estudo
A área de estudo encontra-se representada nas figuras 6 e 7. Nestas figuras estão

representados os locais de amostragem, com excepção das amostras colhidas na

margem direita da albufeira de Salamonde.
Os principais locais de observação foram a albufeira da Venda Nova e as praias

envolventes do estuário do rio Cávado. Colheram-se, também, amostras nas albufeiras

de Salamonde e da Caniçada e em alguns locais ao longo do rio Cávado.

6. O problema
6.1. As causas da migração das praias

Já foi referido na introdução que o fenómeno da migração das praias é atribuído a

causas naturais, que podem ser globais e locais, e a causas antrópicas, geralmente com

efeitos locais. Alguns autores consideram causas antrópicas de influência global (efeito

de estufa), o que tem gerado alguma controvérsia (Carvalho 2003, Bluemle et al.

2001). Tendo sido posto em causa o efeito de estufa (de origem antrópica),  será o

glacio-eustatismo, provocado pelo aquecimento natural da atmosfera, o principal

responsável pelo  súbida actual do nível do mar e, portanto da actual migração das

praias.

Serão discutidas outras causas apontadas como responsáveis do fenómeno e dos
factos que a elas se opõem, incluindo as opiniões de alguns autores portugueses.

6.2. As explicações segundo alguns autores portugueses
A migração das praias tem sido explicada pela intervenção de um certo número de

factores, tendo-se dado especial relevo, em Portugal, à suposta intervenção das

barragens, aos quebra-mares dos portos, e à exploração de areias e dragagens em

canais de navegação portuária.

A seguir são sintetizadas as ideias de vários autores sobre o problema.

Desde Campos e Schreck (1949), investigadores como Mota-Oliveira, Veloso-

Gomes, Dias, Ferreira, etc, que se debruçaram sobre o problema da erosão das praias,

repetiram ideias expressas por aqueles primeiros autores. Atribuem a erosão das praias
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ao enfraquecimento das fontes de alimentação dos sedimentos. As opiniões podem ser

agrupadas da seguinte maneira:

- retenção de sedimentos nas albufeiras das barragens (admitem a situação para

todas as barragens de Portugal);
- retenção de sedimentos a barlamar das obras de defesa costeira (esporões) e

quebra-mares portuários;

- exploração de areias e dragagens nos canais fluviais, nos estuários e nos canais

de acesso a portos. As areias, em geral, são vendidas aos construtores de obras

de engenharia e habitações;

- situações consideradas de menor significado, como o pisoteio das dunas.

A segunda situação, retenção de sedimentos a barlamar das obras de engenharia

costeira, pode ser exemplificada na zona costeira do NO de Portugal (rio Minho - Cabo

Mondego); nos seguintes casos:

- Pedra Alta (quebra-mar destacado), Ofir-Apúlia (campo de esporões), Póvoa

de Varzim-Vila do Conde (quebra-mares de porto), Lavadores-Madalena

(esporão protector de exutor submarino), Aguda (quebramar destacado),

Espinho-Cortegaça-Maceda (campo de esporões), Furadouro (esporões),

Torreira-S. Jacinto-Barra de Aveiro (quebra-mar), Barra-Costa Nova (campo

de esporões) Mira (esporões), sul de Mira à Murtinheira (sem obras de defesa).
Recentemente (2002-2003) foram construídos dois esporões de extremidades

voltadas para sul (um no Areão e outro no Poço da Cruz).

6.3. As opiniões e as barragens
Campos e Schreck (1949, p. 158-160) admitiam que a alimentação das praias do

sul dependia da contribuição dos rios (principalmente das cheias do rio Douro), da

retenção das areias pelos portos de Leixões e da Póvoa de Varzim e das dragagens nos

portos de Leixões e do Douro.

Castanho et al (1981, p. 882) atribuem uma pequena parte da erosão a sul do rio

Douro aos quebra-mares de Leixões, mas, também, ao enfraquecimento na alimentação

em sedimentos provenientes do rio Douro.
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Oliveira et al (1982, p. 1958) consideram que a alimentação em sedimentos do

segmento costeiro entre Leixões e o Cabo Mondego provém da costa a norte de

Leixões e do rio Douro, e como razão principal da situação de erosão apontam o

enfraquecimento das fontes de alimentação e a actividade humana (extracção de areias)
a qual agravaria a situação.

Oliveira (1983, p. 170-171) considera o rio Douro como a principal fonte de

alimentação em sedimentos das praias e atribui os problemas de erosão à construção de

grande número de barragens naquele rio e nos seus afluentes; considera o agravamento

dos problemas pela retenção dos sedimentos nas estruturas artificiais construídas na

barra da laguna de Aveiro e na foz do rio Mondego.

 Em 1990, o mesmo autor ( Mota-Oliveira 1990, p. 216-218), seguindo a mesma

linha de ideias, atribui as causas dos fenómenos erosivos ao enfraquecimento das

fontes aluvionares, incluindo o rio Douro, e todos os outros a norte até ao rio Minho.

Como causas agravantes continua a considerar as obras portuárias (no porto de

Leixões, na barra de Aveiro e nas fozes do rio Mondego e do rio Lima).

As mesmas ideias são expressas pelo mesmo autor em 1997 (Oliveira 1997, p.

207-219), considerando que a causa básica do processo erosivo, que afecta a costa

portuguesa a norte da Nazaré, é o enfraquecimento das fontes de alimentação dos

sedimentos das praias, referindo-se ao rio Douro como a principal fonte de sedimentos
da costa portuguesa (p. 219). Como razões óbvias para aquele enfraquecimento aponta

a extracção de inertes nos estuários e a retenção nas barragens (p. 216).

Será de interesse referir a conclusão daquele autor (p. 219): “da modificação do

regime hidrólogico dos rios tributários, da retenção aluvionar exercida pela cascata de

barragens que ocupa mais ou menos o curso principal de todos eles e da extracção de

areia feita no passado ou que continua a fazer-se no presente, resulta que a alimentação

sedimentar da costa portuguesa, a norte da Nazaré está reduzida irreversivelmente a

uma pequena fracção do seu valor natural”.

Valle (1988, p. 66), referindo-se às “obras de protecção e reconstituição das praias

de Espinho”, executadas de 1981 a 1988, diz que o enfraquecimento das fontes

aluvionares “resulta fundamentalmente da construção de barragens na bacia
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hidrográfica do rio Douro, o qual não regista actualmente cheias tão importantes como

as que ocorriam anos atrás.” Já havia erosão das praias antes da construção das

barragens como é descrito por Perdigão (1979) e Teixeira (1980).

Esta ideia de uma retenção de sedimentos pelas barragens, e consequente papel na
migração das praias (emagrecimento em areia, recuo das arribas e galgamento do

sistema dunar), encontra-se em muitos outros autores, como Dias (1990, p. 16).

Sem referirem a intervenção das barragens, atribuem a grande maioria do recuo da

linha de costa a sul da Nazaré “à retenção de sedimentos exercida pelos molhes de

Aveiro bem como os esporões situados na Costa Nova e Vagueira …” (Ferreira et al

1990, p. 162).

Ferreira e Dias (1991, p. 85) consideram como causa mais importante da erosão

das praias os aproveitamentos hidroeléctricos como regularizadores dos caudais

hídricos e as albufeiras que “retêm, nas zonas mais a montante, as areias transportadas

fluvialmente”. Consideram, também, causa do mesmo processo a extracção de inertes,

as operações de dragagem e a elevação do nível médio do mar com influência na

retenção de sedimentos nas zonas estuarinas.

Os mesmos autores repetem a ideia de que são os quebra-mares e os enrocamentos

da Barra e Costa Nova os responsáveis pela erosão a sul da barra de Aveiro (Ferreira e

Dias, 1992 p. 187).
Alves (1996, p. 251) considera que a falta de sedimentos no litoral se deve, entre

outros factores, à retenção dos mesmos nas albufeiras das barragens. Segundo aquele

autor, as barragens além de reterem os sedimentos, também reduzem o transporte

sólido pelo controlo dos caudais dos rios. No entanto, o autor, no mesmo trabalho (p.

359), refere que, actualmente os rios não têm grande importância no fornecimento de

material grosseiro para o litoral, apenas fornecendo sedimentos finos que circulam em

suspensão.

A ideia de que as barragens “constituem um dos factores inibitórios de

alimentação sedimentar ao litoral com maior importância” é apresentada por Dias, que

refere uma correlação entre a construção de barragens e a falta de alimentação em

areias do litoral (Dias 1993, p. 200).



O assoreamento das albufeiras das barragens hidroeléctricas e a “erosão” das praias

(uma contribuição para o conhecimento dos seus sedimentos)

27

As mesmas ideias são repetidas por Dias e Boski, afirmando estes autores que 10-

20% de migração da costa resulta directamente da subida do nível do mar e 80-90% da

redução de sedimentos (Dias e Boski 1997, p. 87), embora não refiram as barragens.

As ideias anteriormente referidas, incluindo a redução de sedimentos para a
alimentação de praias pelo grande número de barragens construídas nos rios e a

intersecção dos transportes sólidos costeiros pelos quebra-mares e dragagens nos

canais de navegação, são repetidas por Veloso-Gomes e Pinto (1994, p. 984-986; 1997,

p. 165), por Veloso-Gomes et al (2002, p. 413-415) e por Costa et al 1996 (p. 422).

As causas da migração das praias podem, então, reunir-se da seguinte maneira

(Carvalho e al 2002, Carvalho 2003):

- o pisoteio da vegetação que se desenvolve sobre as dunas;

- a exploração de areias, para serem aproveitadas na construção civil, que se

processa nas praias e dunas, nos estuários e nos fundos e margens dos rios;

- o aquecimento da atmosfera do Globo que conduziria ao efeito de estufa;

- as barragens construídas nas bacias hidrográficas que retêm a areia derivada

das rochas das vertentes e obstruem a natural alimentação das praias;

- a intersecção do transporte sólido costeiro pelas estruturas de defesa costeira

(quebra-mares dos portos e esporões).
Estas ideias podem ser comentadas nos seguintes termos:

- O pisoteio da vegetação dunar fragiliza a estabilidade dos sistemas dunares

que acompanham a faixa costeira, pela formação de corredores eólicos e, deste

modo, facilita a migração das praias para o interior, incluindo os galgamentos

do mar. O pisoteio pode contribuir para a formação de depressões nas dunas

(blowouts), os quais são aproveitados pelo mar que invade o continente e

acelera o recuo das arribas. Contudo, não é a causa da migração das praias,

mas apenas uma condição que facilita a migração.

- Não é praticamente possível estabelecer qualquer correlação entre a

exploração de areias e a migração das praias porque não há dados de

monitorização contínua entre o volume de areia que tem sido extraída e
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quaisquer valores quantitativos referentes à migração das praias. Os volumes

de areias que se supõe terem sido extraídos são meras suposições. Muitos são

baseados em informações dadas pelos próprios areeiros ou pelos serviços que

dizem fazer o seu controlo. São dados cuja validade se desconhece porque não
existe qualquer estrutura de monitorização ou ensaio de quantificação

promovida por instituições independentes que visem calcular as consequências

da redução de areias no caudal sólido dos rios e o volume de areias perdido ou

ganho nas praias.

- O aquecimento global e o efeito de estufa são considerados por muitos como

um processo provocado pelas actividades do Homem (efeito de estufa

antrópico). Em oposição admite-se que o fenómeno é natural e que ocorreu

diversas vezes na vida e história da Terra. É necessário provar que existe um

reforço antrópico do efeito  de estufa no aquecimento natural da atmosfera.  A
história da Terra, baseada em geoindicadores, mostra que sempre existiram

alternâncias de climas frios, temperados e quentes. Como exemplos mais

próximos de nós podem citar-se:

- a alternância de climas frios (épocas glaciárias) e climas quentes (épocas

interglaciárias) que se verificaram durante o Plistocénico;

-  o clima quente do Holocénico e as flutuações climáticas que ocorreram
durante os tempos históricos, designadas por Período Quente Medieval

(séculos XI - XIV) e Pequena Idade do Gelo (século XVI – XIX) (Granja

2002).

Estas flutuações climáticas têm indicadores na zona costeira do Minho: as

necrópoles medievais de Fão, Esposende (Granja 1990, Almeida et al 1990-

1992, Granja e Carvalho 1993, 1995) e outra em Chafé, Viana do Castelo

(Abreu 1987).

As sepulturas, quer numa quer noutra necrópole, estão cobertas por dunas.

Um projecto urbanístico em Fão, por volta de 1988 (foi suspensa a sua

construção), pôs a descoberto casualmente, a necrópole.
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As sepulturas da necrópole de Fão conservavam os esqueletos humanos.

Pensa-se que a necópole corresponde a enterramentos de uma população que

teria vivido naquela zona durante os séculos XII, XIII e XIV (Almeida el al

1990-1992).
Uma interpretação da existência da necrópole pode fazer supor que ela

corresponde ao Período Quente Medieval (WMP) e as dunas à Pequena Idade

do Gelo (LIA); admite-se que a LIA, na região, se  terá prolongado até ao

princípio século XX. Neste sentido aponta uma datação de 85 ± 28 anos (OSL

– Optical Stimulated Luminescence) (cal AD 1910 ± 28 anos) das areias que

cobrem as sepulturas (Carvalho 2003).

A favor desta opinião existe o facto de não se poder justificar pela intervenção

de efeito de estufa antrópico o clima quente do Período Quente Medieval

(séculos XI–XIV), os climas quentes das épocas interglaciárias do Plistocénico

e a variabilidade de climas que ocorreu durante os períodos geológicos

anteriores ao Quaternário. Deste modo, e posta em causa a ideia de que o

aquecimento global da atmosfera actual, e a subida do nível do mar que com

ele se relaciona, esteja dependente das actividades humanas, põe-se o problema

de saber qual é a causa natural que provoca as variações climáticas. Muitos
aceitam que serão devidas a flutuações da energia solar uma vez que o

aquecimento global e a subida do nível do mar sempre ocorreram sem as

actividades do Homem (Carvalho e Granja 1997, Carvalho 2003). (Embora

muito recentemente autores como Ruddiman (2005) afirmem que as flutuações

climáticas durante o holocénico estão dependentes de actividades humanas).

- Não existem informações quantitativas sobre os volumes de sedimentos

acumulados a montante das barragens (nas albufeiras) após elas terem

entrado em funcionamento, o que enfraquece a validade do argumento que

procura responsabilizar as barragens pela migração das praias.

Certos factos enfraquecem esse argumento (Carvalho e Granja 1997, Carvalho

2003):



O assoreamento das albufeiras das barragens hidroeléctricas e a “erosão” das praias

(uma contribuição para o conhecimento dos seus sedimentos)

30

- antes da construção das barragens no rio Douro, construídas de 1955 a

1985, e que entraram em serviço de 1960 a 1985 (quadro VII), já se

verificava migração das praias, a sul do estuário do rio Douro como nos

segmentos costeiros de Espinho e Furadouro  que já apresentavam
migração das praias nos meados do século XIX;

- a existência de praias com seixos nos concelhos de Esposende, Viana do

Castelo e Caminha (Loureiro 1999, Loureiro e Granja 2001). Os seixos

são fornecidos por depósitos conservados na plataforma continental e são

constituídos por quartzitos do Ordovícico de que há afloramentos (os

Cavalos de Fão, os afloramentos da praia da Apúlia, por exemplo)

situados naquela plataforma. Aquele tipo de rocha não faz parte do caudal

sólido dos rios;

- as fontes de alimentação das areias das praias incluem outras como os

afloramentos na prépraia e praia e rochas e sedimentos das arribas em

recuo;

- não foi até hoje provado que os sedimentos dos enchimentos das

albufeiras tenham características comuns aos das praias.

- As estruturas de defesa costeira como os quebra-mares portuários e esporões

são aceleradores da migração das praias a sotamar das estruturas porque
interrompem a deriva sedimentar, enquanto promovem o aumento da largura

das praias (acreção; formação de praias em cunha) a barlamar. Aceleram

localmente a migração, mas não são a sua causa.
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Quadro VII
Barragens nos rios Lima, Cávado, Rabagão, Homem e Douro

Nome da barragem Inicio da
construção

Final da
construção

Entrada
em serviço

Rio Lima

Lindoso (antiga)
Alto Lindoso

Touvedo

-----
1985

1987

1931
1992

1993

1931
1992

1993

Rio Cávado
Alto Cávado

Paradela
Salamonde

Caniçada

Penide

-----

1953
1950

1952

-----

1964

1958
1953

1955

1951

1964

1958
1953

1955

1951
Rio Rabagão

Alto Rabagão
Venda Nova

1960
1946

1964
1951

1964
1951

Rio Homem

Vilarinho das Furnas ----- 1971 1972
Rio Douro

Miranda

Picote
Bem-posta

Pocinho
Valeira

Régua

Carrapatelo
Crestuma

1957

1955
1961

1976
1971

1967

1965
1976

1960

1957
1963

1983
1975

1972

1970
1985

1960

1958
1964

1983
1976

1973

1971
1985

(extraído de Carvalho 2003 segundo dados fornecidos pela
Companhia Portuguesa de Produção Eléctrica CPPE)
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7. Discussão das causas da migração das praias
À migração das praias para o interior associa-se o seu  emagrecimento em areias

pelo que se terá de reconsiderar as suas causas, considerando factos que se observam e

conhecem na zona costeira do NO de Portugal (Carvalho 2003): as invasões do mar no
século XIX nos concelhos de Espinho e de Ovar, e as praias de cascalhos nos

concelhos de Esposende e Viana do Castelo.

7.1. Notícias sobre a migração das praias desde meados do século XIX
As invasões do mar são referidas na faixa costeira de Espinho nos anos de 1834,

1869, 1871, 1874 e 1889 (Teixeira 1980, Brandão 1991) e na do Furadouro (Ovar, a

sul de Espinho) em 1857, 1863, 1889 e 1912 (Laranjeira 1984).

Os factos revelados por estas notícias provam que o efeito de estufa nada tem a

ver com a subida do nível do mar, sendo disso um indicador as invasões do mar.

Naqueles anos (meados do século XIX) a industrialização estava numa fase inicial e a

utilização de combustíveis fósseis, sobretudo do petróleo, não estava ainda

desenvolvida

Também o mesmo facto se opõe à ideia de intervenção das barragens na migração

das praias porque ainda não tinham sido construídas quaisquer barragens no rio Douro

nem nos outros rios situados a norte. Este facto desculpabiliza-as do fenómeno.
Nos rios do Norte de Portugal, as barragens só começaram a ser construídas em

meados do século XX. A primeira barragem a ser construída foi no rio Lima - a

barragem do Lindoso - que entrou em serviço em 1931 (quadro VII).

Mais tarde, foram, também, construídas barragens nos rios Lima, Cávado,

Homem e Douro, como se pode observar no quadro VII .

8. As praias de cascalho dos concelhos de Esposende, de Viana do Castelo e de
Caminha

Um dos problemas que se discute a propósito do emagrecimento das praias que

acompanha a sua migração é o da localizaçãoo das fontes de alimentação das suas

areias.
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Apontam-se, em geral, os rios como as principais fontes alimentadoras.

Desde há muitos anos que as praias do concelho de Viana do Castelo e de

Caminha são, sobretudo, constituídas por cascalho e por fraca quantidade de areia;

associam-se aos seixos de quartzito, rochas que afloram localmente, como xistos
metamórficos com abundantes cristais de quiastolite (andalusite).

Nos últimos 6-8 anos as areias das praias do concelho de Esposende, até então

praias de areia, passaram a ser constituídas por grandes acumulações de seixos de

quartzitos, conglomerados e xistos com quiastolite que afloram nas zonas de maré

baixa das praias ou estão submersos na prépraia. São rochas atribuídas ao Ordovícico

(Loureiro 1999, Loureiro e Granja 2001).

As praias de areia passaram a ser substituídas por praias de cascalho (fig. 8) que,

nalguns locais, acompanham o recuo acelerado das arribas e os galgamentos do mar

que vão destruindo os sistemas dunares.

O tipo de rocha, a forma e dimensão dos seixos dos cascalhos das praias actuais

dificilmente os faz ser atribuídos ao transporte no caudal sólido dos rios do Norte de

Portugal. Estes factos, que apontam para uma fonte de alimentação de areias das praias

na zona imersa (prépraia) ou na própria praia (zona da maré baixa), provam que a

actual alimentação das praias pelo caudal sólido dos rios será diminuta

(temporariamente terá significado quando das grandes cheias, como a de 2000-2001),

Fig. 8 – Praia do Belinho, em Esposende, constituída por cascalhos.
15/04/0315/04/03
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razão porque constitui um argumento desfavorável à ideia da intervenção das barragens

na migração das praias para o interior (os seixos de quartzito não provêm dos rios).

A síntese de ideias e factos apresentados, sobretudo as invasões do mar do século

XIX quando ainda não tinham sido construídas barragens, e a existência de praias de
cascalhos que não provêm dos rios, mas que tudo leva a crer vêm das acumulações

detríticas existentes na plataforma continental e sob as praias actuais, leva a que devam

ser revistas as posições geradas por ideias que os factos contrariam.

Entre as causas do fenómeno, as causas naturais como o eustatismo (glacio-

eustatismo + tectono-eustatismo) e o esgotamento das fontes de alimentação dos

sedimentos das praias não fluviais, devem ser fundamentalmente consideradas,

reduzindo a situações locais o significado da intervenção antrópica.
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Figura 9 – Carta geológica da área do enquadramento da albufeira da Venda
Nova (extraído de Noronha e Ribeiro, 1983)

 N
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9. O caso de estudo
9.1. O contexto geológico
9.1.1. Da área da albufeira da Venda Nova

A albufeira da Venda Nova tem as suas vertentes modeladas sobre duas
formações: os granitos de Montalegre e os metassedimentos (xistos, sobretudo

paleozóicos, provavelmente acumulados durante o Silúrico) (Noronha e Ribeiro,

1983). Filões de aplito-pegmatitos atravessam os xistos (fig. 9).

Foi encontrado um afloramento de uma rocha argilosa, amarelada (fig. 10), nas

áreas dos aplito-pegmatitos, situada a oeste de Padrões, possivelmente proveniente da

alteração de filões de rochas básicas, assinalados noutros locais da região.

Figura 10 – Afloramento
de argila amarelo-ocre,
provavelmente originado
pela meteorização de uma
rocha básica. Encontra-se
a 1000 metros NO de
Sanguinhedo, no mesmo
local de afloramentos de
aplito-pegmatito referidos
no texto.

9.1.2. Da área das albufeiras de Salamonde e da Caniçada
As albufeiras de Salamonde e da Caniçada têm as suas vertentes modeladas sobre

formações graníticas: a albufeira de Salamonde nos granitos do Gerês e nos granitos de

Ruivães e do Barroso (Noronha e Ribeiro, 1983) e a albufeira da Caniçada em granitos

calco-alcalinos de duas micas (Medeiros e Teixeira, 1975).

18/10/02
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Na margem direita da albufeira de Salamonde alguns filões de rochas básicas

cortam o granito de Ruivães e do Barroso (Noronha e Ribeiro, 1983). Para montante da

barragem as vertentes também se apresentam modeladas em xistos semelhantes aos da

albufeira da Venda Nova.
Na albufeira da Caniçada o granito apresenta filões quartzosos e de rochas básicas.

9.2. O enchimento sedimentar das albufeiras da Venda Nova, de Salamonde e da
Caniçada, e os sedimentos do rio Cávado e das praias

9.2.1. O enchimento sedimentar da albufeira da Venda Nova
O enchimento sedimentar observado a montante da barragem da Venda Nova

apresenta um conjunto de sedimentos detríticos (areias e limos) que podem ser

agrupados em dois tipos: 1) sobre as vertentes da albufeira, faixas ou bandas de

sedimentos grosseiros que alternam com sedimentos finos, limosos (fig. 11); e 2) o

enchimento da ribeira do Amiar com sedimentos estratificados, incluindo restos de

vegetais, os quais, em 2001 (quando a albufeira esteve vazia), mostravam uma

disposição em terraços (fig. 12).

Os sedimentos das faixas vão desde areias a limos argilosos, segundo a

classificação de Shepard (1954) (fig. 13).

Figura 11 - Faixas de sedimentos
grosseiros e finos na margem da
albufeira da Venda Nova. Notar os
degraus correspondentes aos
sedimentos grosseiros.15/08/00
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Figura 12 – Morfologia em
terraços do enchimento
sedimentar da ribeira do
Amiar.

Figura 13 – Classificação das amostras segundo Shepard (1954)

15/08/01
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Sempre que se dispôs de dados (estatísticos dimensionais e frequências de

minerais pesados) de mais do que uma amostra colhidas na mesma unidade de

sedimentação (faixas do enchimento das albufeiras e da ribeira do Amiar) ou superfície

(rio Cávado e praias) aplicou-se a média do valor dos dados estatísticos na descrição
dos sedimentos e nos diagramas de variação que são apresentados a seguir.

Sintetizando os dados dimensionais conseguidos, pode dizer-se que:

- na albufeira da Venda Nova (figs. 14 e 15) as amostras das vertentes

apresentam uma média entre 0.0 e 5.5 ø (areia grosseira a limo médio); um

desvio padrão entre 1.9 e 3.2 (mal calibradas a muito mal calibradas); uma

assimetria entre –0.7 e 0.3 (grande assimetria negativa a assimetria positiva) e

uma acuidade entre 2.2 e 3.2 (muito leptocúrtica e extremamente leptocúrtica).

As amostras do fundo apresentam uma média entre -0.1 e 6.2 ø (areia muito

grosseira a limo fino); um desvio padrão entre 1.8 e 2.2 (mal calibradas a muito

mal calibradas); uma assimetria entre 0.3 e 1.9 (grande assimetria positiva) e

uma acuidade entre 1.7 e 9.0 (muito leptocúrtica e extremamente leptocúrtica).
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- na ribeira do Amiar (figs. 16 e 17) as amostras apresentam uma média entre -

0.3 e 6.5 ø (areia grosseira a limo fino); um desvio padrão entre 1.0 e 2.9 (mal

calibradas a muito mal calibradas); uma assimetria entre –0.6 e 1.5 (grande

assimetria negativa a grande assimetria positiva) e uma acuidade entre 1.9 e

13.2 (muito leptocúrtica e extremamente leptocúrtica).
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- os valores dos estatísticos das amostras colhidas na margem esquerda da

albufeira não revelam qualquer tendência de variação, excepto na ribeira do

Amiar, onde os mais grosseiros se encontram a montante e os mais finos a

jusante, já próximo da barragem (fig. 16), e o desvio padrão se mantém mais ou

menos constante (fig. 17). A primeira situação pode ser explicada admitindo

que os indivíduos dos sedimentos são de origem local (sem transporte) ou

transportados por suspensão (os finos). A segunda situação pode ser explicada

pelo fraco transporte dos indivíduos detríticos (desde a escombreira das minas

da Borralha).

O enchimento da ribeira do Amiar tem a sua fonte de alimentação nas
escombreiras das minas da Borralha, que estão a ser, actualmente, exploradas para

inertes da construção civil.

A exploração da escombreira destruiu parcialmente a cobertura vegetal que a

cobria, o que permitiu que as chuvas da estação pluviosa de 2000-2001 (grande

pluviosidade) a erodissem fortemente; os sedimentos resultantes foram  acumular-se ao

longa da ribeira do Amiar, para jusante da central da Mesa do Galo, sob a forma de um

delta. O gradual esvaziamento da albufeira em 2001 levou a que as águas da ribeira

escavassem parcialmente os depósitos do delta e modelassem terraços nas margens da

ribeira (fig.12).
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O inverno de 2002 foi menos pluvioso do que o de 2001, o que fez com que o

caudal sólido (cujos sedimentos eram provenientes da escombreira da mina) fosse

menos significativo, tendo-se apenas observado o escavamento das acumulações

anteriores nas vertentes que estiveram submersas e o quase total desaparecimento dos
terraços que denunciavam a extensão do referido delta.

Um dos aspectos mais notórios do enchimento sedimentar da albufeira é a

disposição dos sedimentos detríticos (areia e limos) em faixas ou bandas sobre as

vertentes, umas de areias grosseiras, mais ou menos claras, e outras de limos e areias

limosas, escuras quando húmidas que, por exposição ao sol, quando dos esvaziamentos

da barragem, se cobriram de fendas de dissecação (mud-cracks ou fendas de lodo), de

contornos poligonais mais ou menos rectilíneos (fig. 18A) ou curvos (fig. 18B).

As fendas de dissecação conservam-se sob a água (fig. 19) e, por isso, quando as

águas da barragem subiram, um novo enchimento de finos preencheu as fendas geradas

quando dos esvaziamentos anteriores, originando uma nova geração de fendas que se

podem sobrepor-se às geradas anteriormente (fig. 18A).

Não se dispõe ainda de uma boa explicação para o desenvolvimento das faixas ou

bandas, mas supõe-se que os sedimentos grosseiros provêm do manto de alteração (ou

complexo de meteorização) das rochas das vertentes que existiu sob a cobertura

vegetal e dos solos que existiam na área que foi submersa.
Com o tempo, o complexo de meteorização e os solos perderam os elementos

finos, que passaram a ficar em suspensão nas águas da albufeira e que, pouco a pouco,

se acumularam sobre os sedimentos grosseiros quando dos esvaziamentos; a lenta e

contínua evaporação das águas da albufeira também deve ter favorecido a génese das

bandas de sedimentos finos.
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Figura 18 – Ribeira do Amiar. A - Fendas de lodo poligonais  B – Fendas de lodo
curvas

Figura 19 – Fendas de lodo
poligonais conservadas sob as
águas, na margem da albufeira da
Venda Nova, a 200 metros N da
povoação.

Os sedimentos grosseiros praticamente não sofreram transporte, permanecendo

quase no local em que foram gerados, o que é sugerido pela elevada dispersão

dimensional (areias moderadamente calibradas a muitíssimo fracamente calibradas).

 Não se observaram indicadores de erosão acentuada nas vertentes que circundam

a albufeira pois estas apresentam uma cobertura vegetal contínua e bem conservada.

Tal facto leva a supor que apenas as partículas finas irão para as águas da albufeira.

19/10/0102/08/02 A B
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Para montante da barragem, na zona onde o rio se aproxima dos granitos de S.

Fins, foram colhidas no leito do rio (com o amostrador de copos concebido por Renato

Henriques) amostras de areia muito fracamente calibrada, o que aponta para a

existência de uma faixa de areias no leito do rio que não foi reconhecida junto e
imediatamente a montante da barragem.

A escorrência difusa que ocorre sobre as vertentes com pouca vegetação (margens

do rio Rabagão em S. Fins) pode deslocar materiais grosseiros do complexo de

meteorização e depositá-los sobre as faixas (ou camadas) de sedimentos limosos (fig.

20).

As situações referidas mostram quanto é variável a composição do enchimento

sedimentar da albufeira, pelo que a explicação da sua génese terá de fazer intervir

vários factores, aos quais sumariamente nos referiremos.

Figura 20 – Sedimentos finos na
margem direita do rio Rabagão, a
jusante da ponte de S. Fins. Notar
uma capa de areias claras que a
escorrência espalhou,  sobre os
sedimentos finos, proveniente da
meteorização dos granitos da
vertente

Reconhece-se o carácter local das fontes de alimentação dos sedimentos da

albufeira, pelo facto de revelarem fraco transporte.

Até certo ponto, constituem excepção as areias da ribeira do Amiar que sofreram

transporte a partir das escombreiras das minas da Borralha.

Se se repetirem os mesmos factos noutras albufeiras, tal pode servir para

argumentar que as barragens não são responsáveis pela erosão das praias (o

enchimento das albufeiras com sedimentos finos e muito finos, de origem local, nada

14/08/02
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tem a ver com as areias das praias), se se considerar o problema sob o ponto de vista

dimensional.

Como situação particular do enchimento da barragem da Venda Nova deve notar-

se a existência de areias esbranquiçadas e mal calibradas em torno de afloramentos de
aplito-pegmatito (a leste de Padrões, por exemplo, na margem esquerda da albufeira)

(fig. 21).

A origem destas areias, a partir da meteorização de aplito-pegmatitos, é evidente

no terreno, porque contrasta com os sedimentos do enchimento, de cor mais escura, nas

vertentes de metassedimentos.

Figura 21 – Margem esquerda da albufeira da Venda Nova, a 1000 metros NO de
Sanguinhedo
A - acumulação de areias esbranquiçadas provenientes da desagregação do afloramento

de aplito-pegmatito (no último plano a barragem)
B - pormenor das areias esbranquiçadas provenientes da desagregação de afloramentos

de aplito-pegmatito (no canto superior esquerdo da foto)

A figura 22 esquematiza a distribuição dimensional dos sedimentos na albufeira

da Venda Nova e na ribeira do Amiar. É possível distinguir areia grosseira a montante

da barragem, perto da ponte de S. Fins, possivelmente proveniente da meteorização

dos granitos das vertentes. Ao longo da albufeira observam-se areias e limos,

predominando os limos que no terreno apresentavam fendas de lodo. Ao longo da

ribeira do Amiar observam-se areias provenientes da escombreira das minas da

Borralha.

BA18/11/02 18/11/02
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9.2.2. O enchimento sedimentar das albufeiras de Salamonde e da Caniçada
O enchimento sedimentar da albufeira de Salamonde, observado apenas na parte

superior da vertente direita junto à barragem, apresenta-se semelhante ao enchimento

da Albufeira da Venda Nova, isto é, em faixas ou bandas de sedimentos grosseiros que
alternam com sedimentos finos. Segundo a classificação de Shepard (1954) (fig. 13)

estes sedimentos são areias.

Na albufeira da Caniçada apenas se estudou o enchimento através de amostras

colhidas com o amostrador de copos. As suas vertentes estavam cobertas de água, não

tendo sido possível observar se as suas vertentes também apresentavam os sedimentos

em faixas ou bandas alternando sedimentos grosseiros com sedimentos finos.

No entanto, os sedimentos de fundo, segundo a classificação de Shepard, variam

entre areia, areia limosa e areia limo-argilosa (fig. 13).

Os dados dimensionais destas amostras mostram que:

- na albufeira de Salamonde as amostras estudadas apresentam uma média entre -

1.1 e 1.6 ø (areia muito grosseira a areia média); um desvio padrão entre 1.4 e

3.1 (mal calibradas a muito mal calibradas); uma assimetria entre 0.3 e 1.0

(grande assimetria positiva) e uma acuidade entre 2.1 e 4.4 (muito leptocúrtica

e extremamente leptocúrtica)

- na albufeira da Caniçada as amostras apresentam uma média entre -0.6 e 6.4 ø
(areia muito grosseira a limo fino); um desvio padrão entre 1.3 e 3.9 (mal

calibradas a muito mal calibradas); uma assimetria entre –0.4 e 0.5 (grande

assimetria negativa a grande assimetria positiva) e uma acuidade entre 2.1 e 3.1

(muito leptocúrtica e extremamente leptocúrtica).

9.2.3. Os sedimentos do rio Cávado e das praias
9.2.3.1. Os sedimentos do rio Cávado

Para criar as bases de uma metodologia para comparação entre os sedimentos dos

enchimentos das albufeiras e os das praias, colheram-se amostras em três locais (Prado;

Barcelos e Marachão), ao longo do rio Cávado (fig. 23). A sua média apresenta uma

pequena variação e o seu desvio padrão é mais ou menos constante (figs. 24 e 25). A
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média varia entre –1.4 e –0.5 ø (areão a areia muito grosseira); o desvio padrão varia

entre 1.1 e 1.2 (mal calibradas); a assimetria varia entre 0.3 e 1.0 (grande assimetria

positiva) e a acuidade varia entre 3.7 e 5.6 (extremamente leptocúrticas).
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Figura 23 – Local de colheita de amostras
no vale do Cávado, a montante da ponte de
Prado24/04/02
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O pequeno número de amostras (3) colhidas no rio Cávado não permite verificar

qualquer tendência de variação, de  montante para jusante, da sua média (fig. 24), mas

permite verificar a constância do seu desvio padrão (fig. 25).

A sua comparação com as areias das albufeiras não permite obter qualquer
informação para o problema da influência das barragens na migração das praias.

Necessita-se de amostragens de sedimentos mais completas (amostragens

múltiplas) ao longo do canal do rio e do estuário, visto que as fontes de abastecimento

de sedimentos se localizam em vários pontos das margens e nas vertentes de onde

partem linhas de água que desaguam no rio, o que implica dispor de muito mais tempo

para as investigações.

9.2.3.2. Os sedimentos das praias
As amostras das praias (figs. 26 e 27) revelam uma média que varia entre 0.0 e 1.4

ø (areia muito grosseira e areia média); um desvio padrão que varia entre 0.4 e 1.1

(bem calibradas a moderadamente calibradas); uma assimetria que varia entre –0.9 e

0.2 (grande assimetria negativa a grande assimetria positiva) e uma acuidade que varia

entre 2.5 e 4.5 (muito leptocúrticas a extremamente leptocúrticas).
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Figura 27 – Variação
do desvio padrão (σø)
nas areias das praias.
As areias apresentam
um desvio padrão que
aumenta na área do
estuário

Os valores dos estatísticos das praias apresentam variações de norte para sul. A

média (fig. 26) é baixa na área do estuário (tornam-se mais grosseiras) e aumenta para

sul (tornam-se mais finas): uma explicação será a de admitir a intervenção da

alimentação por areias transportadas pelo rio, o que poderá, também, explicar o
aumento do desvio padrão (fig. 27) na área do estuário (introdução de areia grosseira);

o mesmo decresce para sul certamente por efeitos de transporte e selecção.

9.2.4. Descrição e agrupamento das curvas de frequência dimensional
Visher (1969) considera que uma curva de frequência dimensional representa as

distribuições dimensionais de 3 populações: população por tracção, uma ou duas

populações por saltitação e uma população por suspensão (fig. 28).

Cada uma das populações é representada por uma recta, em papel de

probabilidades (que o programa SEDMAC utiliza), admitindo que as distribuições

dimensionais de cada população são distribuições normais.
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Figura 28 – Tipos de populações
numa curva (ou polígono) de
frequências cumulativas (adaptado
de Visher 1969)

O método de Visher (1969) aplica-se às curvas de frequências dimensionais

cumulativas não só para as descrever em termos de populações detríticas mas também

na interpretação sedimentogenética das distribuições, considerando os pontos de

truncatura das curvas cumulativas.

Neste trabalho, o método  é utilizado apenas para mostrar os tipos de curvas dos

sedimentos colhidos nas vertentes da albufeira e na ribeira do Amiar, no rio Cávado e

nas praias.

Nas figuras 29 a 32 pode verificar-se o quanto são diferentes as curvas dos

sedimentos da albufeira das curvas das areias das praias. As curvas da albufeira, além
de mal calibradas, são sobretudo constituídas por uma população de suspensão e por

fracas populações de tracção e saltação. As curvas das praias são constituídas por uma

fraca população de suspensão e uma população por saltação dominante.

Mesmo sendo diferentes, em termos de populações detríticas, as curvas

correspondentes às amostras da albufeira, das praias e do rio não permitem estabelecer

qualquer relação de dependência em termos de alimentação.

Este comportamento das curvas de frequências deve-se às dinâmicas próprias de

cada ambiente o qual não será discutido, em pormenor, neste trabalho.
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Figura 29 – As curvas de frequências
cumulativas dos sedimentos da albufeira
constituem dois grupos, sempre mal
calibrados, (desvio padrão entre 1.9 e 3.2)
quer sejam grosseiras (curvas da esquerda
na figura), quer sejam finas (grupo da
direita). A população por suspensão é a
mais representativa nas amostras finas
(limo médio dominantemente). Nestas a
população por saltação é pouco clara,
certamente por ausência de correntes
selectivas

Figura 30 – Curvas de frequências
cumulativas dos sedimentos da ribeira do
Amiar. As curvas da esquerda são
semelhantes às da albufeira (grosseira); a
população por saltação é bem marcada, o
que é explicado pela dinâmica de
transporte fluvial; a população por
suspensão é também observada devido
ao ambiente de águas “paradas” próprio
das albufeiras
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Figura 31 – As curvas de frequência do
rio Cávado são sobretudo constituídas
por uma população por saltação e
reduzida população por suspensão

Figura 32 – As curvas de frequência das
praias apresentação uma população por
saltação dominante e uma população por
suspensão quase inexistente

9.2.5. As  associações de minerais pesados
A técnica dos minerais pesados pode servir para identificar as fontes de

alimentação dos sedimentos de determinada unidade sedimentar. Pressupõe-se que as

associações de minerais pesados são semelhantes quer na fonte, quer no local de

acumulação.

No caso das areias das praias as fontes de alimentação são diversas o que dificulta

a interpretação dos resultados, a não ser que cada fonte de alimentação ofereça

minerais-índice próprios. Tal não acontece no caso estudado.

Ensaiou-se a aplicação da técnica e os resultados apresentam-se no diagrama

triangular da figura 33.
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Figura 33 – Representação dos minerais pesados mais abundantes,
nos diferentes locais de  colheita (CAN = Caniçada)

Interpretação
A figura 33  mostra que a associação de minerais pesados da Venda Nova tem

como mineral dominante a turmalina, o que não se verifica nas areias colhidas nas

praias. Supõem-se que tem origem nos afloramentos de aplito-pegmatito que  se

observam nas vertentes da albufeira (fig. 9).

Pela análise da figura 34 verifica-se que nas amostras colhidas na albufeira da

Venda Nova predomina a andalusite enquanto que na ribeira do Amiar a turmalina é o

mineral dominante. O número de amostras é muito limitado porque a maior parte das

amostras eram areias finas e limos, as quais, com a técnica utilizada, não forneceram

minerais pesados.

A fonte da andalusite deverá estar nos xistos das vertentes (xistos com andalusite,

na carta geológica) e da turmalina nos filões de aplito-pegmatito (e nas escombreiras
das minas da Borralha).
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Na albufeira de Salamonde e da Caniçada o mineral mais abundante é o zircão

(figs. 33 e 35) que se supõe provir dos afloramentos de aplito-pegmatito  e de granitos

que se observam em redor. Pode-se ainda referir que, à medida que se caminha para a

base da vertente da albufeira de Salamonde, a percentagem em zircão diminui,
aumentando a turmalina.
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Figura 34 – Diagrama de variação dos minerais pesados das
amostras colhidas na albufeira da Venda Nova e na ribeira do Amiar

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SAL.1 SAL.2 SAL.3

F
re
qu
ên
ci
a

outros
anfibola
diópsido
zoisite
iperstena
augite
horneblenda
epidoto
silimanite
andalusite
clorite
estaurolite
rútilo
granada
zircão
turmalina

Figura 35 – Diagrama de variação dos minerais pesados das
amostras colhidas na vertente esquerda da albufeira de Salamonde
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Relativamente ao rio Cávado, entre Marachão e a foz, Cascalho (2000) refere que

a andalusite é o mineral mais abundante, seguindo-se o zircão e a turmalina. O autor

considera também a biotite (mineral mais frequente entre todos) e a apatite, mas no

presente trabalho estes minerais não foram tidos em conta porque são destruídos com o
tratamento.

Nas areias colhidas ao longo do rio Cávado o mineral dominante é a andalusite

(fig. 36), seguindo-se a turmalina e o zircão comprovando os dados referidos por

Cascalho (2000).
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Figura 36 – Diagrama de variação dos minerais pesados das
amostras colhidas no rio Cávado

Relativamente às areias das praias em torno do estuário do Cávado, sabia-se que a

associação de minerais pesados era dominada pela presença de andalusite, além de

granada, turmalina e estaurolite (Pureza e Araújo 1956a,b).

Para as praias a norte do rio Neiva, Alves (1996, 1997) refere que o mineral mais

frequente é a andalusite e que dos restantes minerais a estaurolite é aquele que maior

frequência apresenta. Refere ainda que a turmalina, a granada e a silimanite têm

comportamento idêntico entre si e que são o grupo mais constante em toda a área

estudada; e que o zircão é o mineral menos frequente.  No entanto, não tem a
preocupação de os relacionar com a alimentação introduzida pelos rios nas praias.
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Refere que “actualmente os rios têm uma contribuição fraca no fornecimento de

materiais grosseiros, admitindo-se que parte da carga sólida da deriva litoral provenha

de depósitos existentes na plataforma continental, por alimentação sazonal

transversalmente à costa” (Alves 1997, p. 295).
Estas informações foram confirmadas pelos dados obtidos a partir das nossas

amostras (figs. 33 e 37) que mostram que a andalusite é o mineral dominante nas

praias, seguindo-se a turmalina. A andalusite, certamente, tem origem nas rochas

metamórficas que afloram na praia e na prépraia.
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Figura 37 - Diagrama de variação dos minerais pesados nas praias
envolventes do estuário do rio Cávado

Quanto aos minerais opacos, estes são dominantes tanto nas areias do rio como nas

das praias.

As diferenças, quanto às frequências de turmalina e andalusite nas areias da Venda

Nova e nas praias poderiam servir de indicador de que as areias das praias não têm

alimentação nas areias do enchimento da barragem, mas, sim, nos afloramentos de

rochas metamórficas, nos quais a andalusite é abundante, e que afloram na praia e na

prépraia do segmento costeiro referido.
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Para fundamentar melhor esta ideia é necessário conhecer as associações de

minerais pesados das areias das outras barragens do rio Cávado (o que ainda não foi

possível) e dispor de informações de um maior número de amostras colhidas no canal

do rio.

9.2.6. Os minerais de argila
Os minerais das argilas, que se encontram nos sedimentos da albufeira da Venda

Nova, são minerais que se admite serem herdados dos complexos de meteorização

desenvolvidos sobre as rochas das vertentes da albufeira e que as linhas de água, que

desaguam na albufeira, atravessam.

Pode dizer-se que, de uma maneira geral, as amostras são qualitativamente

bastante semelhantes, apresentando-se os principais minerais argilosos com as

seguintes características:

- Caulinite – é um dos constituintes mais frequente das amostras estudadas,

apresentando, geralmente, uma boa cristalinidade. A sua identificação fez-se

através dos picos de 7,2 e 3,58 Å .  Por vezes, o pico de 7,2 Å era mais assimétrico

ou menos definido. Tal sucede quando a caulinite se associa à clorite.

Possivelmente será um mineral herdado, uma vez que não se forma em meio

marinho, devido à presença do ião Ca2+ (Moura 1975).
- Ilite – é um constituinte bastante frequente nas amostras estudadas. Foi

identificada pelos picos de 10,5 e 3,33 Å em difractograma normal. Por vezes,

podem ocorrer interestratificados de ilite com minerais de 14 Å. Ao pico de 3,33 Å

deste mineral associa-se o dos 3,34 Å do quartzo.

- Clorite – a sua presença foi detectada pelas reflexões que apresenta nas zonas

dos 14 e 7,2 Å, mas em pequenas quantidades e não em todas as amostras, após a

destruição da caulinite e colapso da vermiculite e esmectite (montmorilonite) por

aquecimento da preparação a 490ºC.

- Vermiculite – a sua presença foi detectada em várias amostras pela análise do

pico de 14 Å, e pelo aumento da intensidade do pico de 10 Å após aquecimento da

preparação e colapso da vermiculite para este espaçamento.
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- Gibsite – presente na maioria das amostras, mas em pequenas quantidades.

Possivelmente, a precipitação de hidróxidos deste tipo, ou de estrutura brucítica,

ocorreria entre as camadas consecutivas de montmorilonite ou vermiculite.

- Minerais interestratificados - a sua presença foi detectada, na maioria das
amostras, pela análise da região dos 14 Å. Minerais com camadas expansivas, por

apresentarem picos na região  dos espaçamentos de 17 Å após o tratamento com

glicol, foi, também, detectada em várias amostras, a presença de minerais de

estrutura transicional, possivelmente do tipo vermiculito-clorítica, que colapsaram

parcialmente apresentando picos próximos dos 10 Å.

- Quartzo e feldspatos - foram detectados em proporções variáveis, em algumas

amostras, tendo sido identificados em difractograma normal por intermédio das

suas reflexões a 4,26 e 3,34 Å (quartzo) e 3,73 - 3,75, 3,64 - 3,7 e 3,12 - 3,25 Å

(feldspato).

A figura 38 representa os difractogramas de uma amostra de limo do enchimento

da ribeira do Amiar. Esta amostra tem como principais minerais argilosos a caulinite, a

ilite, a clorite, a gibsite, a montmorilonite e interestratificados de ilite-clorite.
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10. Discussão dos resultados
- Muitos dos resultados apresentados constituem apenas uma contribuição

descritiva sobre os sedimentos acumulados nas albufeiras (Venda Nova,

Salamonde e Caniçada).
- Os dados conseguidos não permitem inferir qualquer correlação das

acumulações de sedimentos a montante das barragens com a migração das

praias.

- A composição dos tipos de minerais das argilas não permite qualquer

contribuição para o problema da ligação das barragens à migração das praias.

Devem ser considerados apenas sob o ponto de vista descritivo dos

sedimentos.

11. Conclusões
As conclusões são limitadas na sua aplicabilidade a outras barragens porque

apenas se estudou com algum pormenor o enchimento de uma albufeira, a albufeira da

Venda Nova.

- A comparação das características dos sedimentos acumulados nas albufeiras da

Venda Nova, Salamonde e Caniçada com as do canal do rio Cávado e das

praias em torno do seu estuário não permitiram inferir qualquer informação
(por quantidade insuficiente de amostras (cerca de 130) e por não se encontrar

nada de comum nas amostras estudadas) sobre a ligação das barragens com o

problema da migração acelerada  das praias, sobretudo no que se refere às

fontes de alimentação dos sedimentos das praias

- Os sedimentos acumulados a montante das barragens são de carácter local,

provenientes das vertentes ou das linhas de água que desaguam na albufeira

- As associações de minerais pesados são caracterizadas pela predominância de

andalusite na albufeira da Venda Nova; de turmalina na ribeira do Amiar; de

andalusite no rio Cávado e nas praias. A andalusite que provém das rochas

metamórficas que afloram nas vertentes dos vales (canal principal e afluentes),

apenas permite dizer que os rios também contribuem para a alimentação das
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praias (a andalusite é um mineral dominante tanto nas areias das praias como

dos rios); não é aceite a exclusividade da alimentação das praias ser só dos rios

- Mantêm-se válidos os argumentos de que as barragens não interferem

praticamente na dinâmica da migração das praias (erosão das praias) porque
- a migração das praias já era observada antes da construção de barragens e

de estruturas portuárias

- muitos dos sedimentos das praias actuais provêm dos depósitos fósseis

acumulados na plataforma continental, os quais alcançam as praias por

mecanismos ainda mal conhecidos.

- Contudo mantém-se que, localmente, os esporões e os quebra-mares de portos

podem provocar aceleração da migração e emagrecimento das praias.
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