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Nesta dissertação apresentam-se os principais resultados do estudo dos 

sedimentos quaternários presentes na região de Vagos. 

Este estudo teve o intuito de aprofundar a análise morfológica e sedimentar 

desses sedimentos, com relevo para os edifícios dunares e cálculo de reservas 

das areias eólicas acima do nível freático. 

O desenvolvimento e aplicação de uma metodologia de aquisição de dados por 

Georadar, nas dunas de Vagos, permitiu a elaboração de pseudosecções com 

grande extensão espacial. 

Da interpretação das pseudosecções de georadar resultou a elaboração do 

cálculo de reservas, o estudo dos edifícios dunares e o modelo geofísico 

(estratigrafia geofísica) da estrutura geológica da área em estudo. 
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In this dissertation are presented the main results of the study of some quaternary 

sediments in the Vagos area. 

The aim of this study is the morphologic and sedimentary analysis of those 

sediments, with relief for the internal dune structure analysis, and reserves 

calculation of the eolic sands above the water table. 

The development and application of a methodology of data acquisition for GPR, in 

the Vagos dunes, allowed GPR profiling with great space extension. 

From the interpretation of the GPR profiles it was made some reserves 

calculation of the eolic sands above the water table, the internal dune structure 

analysis and a geophysical model (geophysical stratigraphy) of the geological 

structure. 
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INTRODUÇÃO E OBJECTIVOS: 

 

 

Os depósitos de areias eólicas ocorrentes no litoral norte português e mais concretamente na 

região entre Vagos e Mira constituem, devido à sua extensão cartografada, uma reserva mineral 

importante. O conhecimento da sua forma e volumetria são de importância fundamental para uma 

exploração sustentada das suas reservas. O estabelecimento das relações entre a dinâmica litoral, 

presente e passada, a geologia e a hidrogeologia pode suportar o planeamento da “Ria de Aveiro” 

e áreas envolventes e contribuir para o conhecimento geológico da região. 

Os objectivos fundamentais do presente trabalho são de natureza técnica e apresentam-se:  

Prospectar e calcular reservas de um depósito de areias eólicas da região de Vagos. 

A consecução dos objectivos fundamentais passa por estabelecer a metodologia de prospecção 

geofísica mais adequada; estudar as estruturas dunares e a sua relação com os eventos 

metereológicos dominantes; determinar a estratigrafia geofísica (modelo geofísico) da área onde 

ocorre o depósito e cruzar com o modelo litoestratigráfico proveniente de sondagens mecânicas. 

Contribuir para a definição da estrutura e geometria das formações, que permita numa escala 

estratigráfica plistocénica-holocénica (<30.000 anos até à actualidade) aperfeiçoar a escala 

plistocénica-holocénica na área de estudo são objectivos a atingir de carácter mais científico. 
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CAPÍTULO I - ENQUADRAMENTO 

CARACTERIZAÇÃO GERAL DA ÁREA 

A área em estudo faz parte de uma extensa faixa arenosa do litoral português que se estende 

desde Espinho até à Nazaré, apenas interrompida pelo Cabo Mondego. A mesma encontra-se 

situada geograficamente no limite ocidental da orla, na bacia de Aveiro, representada na Carta 

Geológica de Portugal, Folha 16-C (Vagos), escala 1:50000, editada pelos Serviços Geológicos de 

Portugal, Direcção Geral de Geologia e Minas em 1981. 

Está representada na Carta Militar de Portugal nº 195, Gafanha da Boa Hora (Vagos), escala 

1:25000, dos Serviços Cartográficos do Exército. A Figura 1 é um excerto referida carta, onde se 

indica a posição dos perfis de georadar e das sondagens mecânicas. Os perfis de georadar, de 

cor azul, foram realizados no sentido Oeste - Este e Sul - Norte. São estes que forneceram dados 

para o trabalho de prospecção. O perfil de georadar, representado por uma linha vermelha, serviu 

para desenvolver a técnica e estabelecer os parâmetros de aquisição por georadar. 

A área de trabalho é uma faixa paralela à linha de costa, 1,5 Km a Oeste da “Ria” de Aveiro, 

limitada a Sul pelo Leque do Poço da Cruz e Rocio e a Norte por Areias (Prazos) e Boa Hora. Está 

integrada nas Matas Nacionais, na zona identificada como Dunas de Vagos. Tem a forma 

aproximada de um rectângulo com cerca de 8 Km de extensão para Norte e 6 Km de largura. 

Topograficamente as cotas estão compreendidas entre os 10 e os 30 metros de altitude. O 

extremo Sudeste é uma zona aplanada de cotas entre os 25 e os 30 metros que desce em cota à 

medida que avançamos para Norte da área considerada. A partir do momento que se atinge a cota 

dos 20 metros é identificável no mapa a presença de corpos dunares de geometria variada. A 

Norte as cotas variam entre  os 17 e 20 metros. A Oeste e no extremo Sul a variação em cota é 

mais acentuada, com amplitudes de quase 10 metros entre os pontos mais elevados (cerca de 30 

metros) e os mais baixos (18 metros). 
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Figura 1: Excerto da Carta Militar de Portugal nº 195 (Vagos), onde se representa a localização dos perfis de 

Georadar bem como as sondagens mecânicas. 
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Pode-se identificar uma zona central mais aplanada que interrompe o padrão monótono 

desenhado pela isolinha dos 20 metros de cota, correspondente às dunas eólicas de direcção 

predominante Oeste-Este. Na generalidade a amplitude das cotas é elevada nesta zona, com 

tendência à diminuição para Norte. A Oeste, a área abrange formações de dunas eólicas 

longitudinais, passando a formações dunares eólicas parabólicas a Este, identificadas na Carta 

geológica 16-A (Vagos). 

A área encontra-se hoje bem arborizada, com zonas de pinhais novos, fruto de incêndios recentes. 

Este tipo de arborização tem origem na recente intervenção humana (princípio do século) e 

destinou-se primariamente à fixação das areias. 

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO, GEODINÂMICO E TECTÓNICO 

No Maciço Hespérico encontram-se as formações sedimentares da Orla Ocidental Meso-

Cenozóica limitada a Este por formações metamórficas mais antigas onde as acções tectónicas 

associadas à banda de cizalhamento Porto-Tomar-Córdoba têm papel fundamental no zonamento, 

Figura 2. 

A uma escala maior, de acordo com a Carta Geológica de Portugal (escala 1:100000) dos 

Serviços Geológicos de Portugal, a zona de estudo encontra-se situada em terrenos 

Antropozóicos do Pleistocénico e do Holocénico que contactam a Este com sedimentos mais 

antigos pertencentes ao Cretácico e ao Jurássico. A envolvente da área em estudo inclui, como 

sedimentos mais antigos, os calcários margosos e margas depositados durante o ciclo sedimentar 

Liásico-Dogger. 

Os sedimentos gresosos, representados pelos Grés da Palhaça, são atribuídos ao Cretácico 

inferior de fácies continental (Teixeira e Zbyszewski, 1976). A transgressão Cenomiana para Norte 

não ultrapassaria a região de Aveiro (Lauverjat 1982 b) e para o topo da sequência sedimentar 

encontra-se a “Formação Carbonatada”, com menor representatividade, também associada à 

transgressão Cenomiana. 

No Turoniano a regressão é marcada pelos Grés do Furadouro, em que existe alimentação 

detrítica continental, os Grés de Oiã e os da Palhaça fazem parte de estágios posteriores da 

mesma regressão e com significado ambiental próximo, (Barbosa, 1981). 
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Figura 2: Zonas paleogeográficas e tectónicas do Maciço Hespérico. (A. Ribeiro et alii , 1979) 

 

A nova fase transgressiva, a partir do Coniaciano, é provavelmente marcada pelos Grés da Verba. 

Estes apresentam um enriquecimento de argila para o topo da sequência sedimentar. Na região, 

as Argilas de Vagos (Santoniano - Maestrichtiano) são consideradas indicadoras de um ambiente 

do tipo lagunar com águas calmas e salobras (Barbosa, 1981). 

No decurso do Terciário, a sedimentação evoluiria de um carácter lagunar confinado para um 

ambiente litoral de águas pouco profundas (Rocha e Gomes, 1992 b). O Terciário é mal 

representado com os “Blocos Silicificados” a poderem corresponder a variações laterais de 

formações atribuídas ao terciário na plataforma continental. Estes encontram-se em depósitos 

quaternários de praias antigas de cotas mais elevadas, (Barbosa, 1981). 

O Quaternário é representado por areias (Holocénico) que cobrem grande parte da região, e por 

terraços fluviais associados a depósitos de praia antigas (Pleistocénico) que foram classificados 

de acordo com a posição altimétrica por eles hoje exibidos. Os depósitos de praia distribuem-se 
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mais para o interior, sendo de salientar as relações de proximidade dos depósitos de praia antigas 

e dos terraços fluviais mais baixos, 5-8 metros e 15-20 metros com a área de estudo. A deposição 

sedimentar do Quaternário iniciou-se em ambiente estuarino (Rocha e Gomes, 1992 b). Com o 

recuo do mar verifica-se a deposição de coberturas arenosas, com assinatura representada nos 

diversos terraços fluviais e praias antigas, enquanto as areias eólicas avançam para o interior 

(Rocha 1993). 

Do Holocénico a área de estudo apenas apresenta formações de dunas com dois tipos de 

orientação, que se podem identificar na morfologia local. Um sistema monótono de dunas com 

orientação preferencial O-E situada ao centro e a Oeste da zona considerada e um outro com 

progressão parabólica de menor altura e que se desenvolve mais para Este. 

 

Figura 3: Excerto adaptado das Cartas Geológica e Neotectónica de Portugal 1:1000000 (1968)  

A Nascente da área, na região da Palhaça e Oiã, representada na Carta Geológica 16-A (Vagos), 

a tectónica de fracturação está identificada por estruturas rotacionais e em “teclas de piano”, onde 

se manifestam com geometria subvertical constituindo um sistema ortogonal. Para Norte, em 

direcção a Mamodeiro, observa-se uma falha do tipo rotacional com rejeito de 20 metros. A 

provável existência da falha de Febres-Campanas, oculta pelos sedimentos do Quaternário, 

implicaria um rejeito de cerca de 100 metros entre as formações Argilas de Vagos e Grés da 

Palhaça. Do alinhamento estrutural Palhaça-Mamarrosa-Febres e com direcção de inclinação 

ONO com cerca de 5? encontra-se a estrutura Monoclinal Mira-Vagos, provavelmente afectada por 

dobramentos suaves. Para Oeste a Tectónica de dobramento afectou as formações com 

dobramentos suaves e apresenta dobras do tipo cilíndrico de grande raio de curvatura. 
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A Neotectónica tem como objecto de estudo a actividade tectónica nos últimos 2 M.A., desde o 

final do Pliocénico e início do Pleistocénico até a actualidade. Consideram-se ainda que as 

estruturas activas são todas as que evidenciam movimento durante o período de tempo 

considerado. 

Da Carta Neotectónica de Portugal Continental identificam-se falhas com orientação NNE-SSO, 

interpretadas como falhas predominantemente de desligamento esquerdo do Quaternário, como 

os acidentes tardi-varíscos do Nordeste Português. Lauverjat (1982 a, b) sugere a existência de 

uma “Fossa de Aveiro” limitada a Oeste por uma falha a 8,5 Km da linha actual de costa na 

plataforma continental, e a Este pela eventual existência de uma falha com direcção próxima N a 

NNE que passaria a Oeste de Ílhavo e da Murtosa. A Figura 3, representa parte da descrição 

anterior. 

 

Figura 4: Portugal na Idade Glaciária (Wurm), adaptado, H. Lautensach, (1942) 

Os depósitos quaternários estão associados a diversos episódios recorrentes da regressão do 

mar, posteriores à transgressão Calabriana. A regressão Grimaldiana (glaciação Wurm), Figura 4,  

limita superiormente o Pleistocénico, a existência de terraços fluviais e depósitos de praia 

associados, presentes a cotas distintas, indiciam uma evolução temporalmente não contínua. O 

nível do mar terá descido cerca de 100 metros em relação à cota actual, baixando de forma 

significativa o nível de base da rede hidrológica ocorrendo forte erosão dos depósitos da parte 

terminal dos rios, originando a formação de calhas apertadas e profundas (Teixeira et al, 1980). 
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A base do Quaternário é formada por uma cascalheira que assenta discordantemente sobre o 

Cretácico, Moitinho de Almeida e Zbyszewsky (1949) assinalaram a existência de um grande vale 

fluvial na região Oeste de Estarreja. 

O início do Holocénico é marcado pela transgressão Flandriana que eleva o nível das águas do 

Oceano Atlântico desde cerca de 120 metros até uma posição próxima do nível actual atingida à 

cerca de 5000 anos (Daveau, 1987). Os sedimentos do Quaternário terminal, depositados nos 

últimos 10.000 anos, podem atingir na zona intermédia da “Ria” espessuras da ordem dos 40 

metros (Gomes, 1992). Com a colmatação sedimentar e a evolução do nível do mar até atingir as 

cotas actuais, formou-se a “Ria de Aveiro”. 

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA REGIÃO E AMBIENTE DUNAR 

Em termos de geodinâmica externa, a “Ria de Aveiro” é classificada como laguna do tipo barreira. 

Da informação geográfica histórica (Abecassis, 1955), é possível seguir a evolução recente desde 

o Séc. X; desenvolve-se de Norte para Sul uma restinga que por diversas vezes isolou a laguna do 

mar. 

 

Figura 5: Alguns dos estádios da formação e evolução da laguna de Aveiro desde o Séc X. (Abecassis, 1955) 

A Carta Portulano, carta topográfica do genovês Petrus Visconti (1318), mostra um recorte do 

litoral muito mais acentuado que o actual, sendo o mais antigo registo cartográfico conhecido. 

Outras mais recentes, nomeadamente a carta de Álvares Seco (1561), que mostra uma flecha 

arenosa a Sul de Espinho, e os mapas do século XVI, como os de Theatrum Orbis Terrorum, de 

Abraão Ortelius, mostram uma zona costeira mais recortada que a actual. O exame de todos estes 

documentos sugere que no século X, o Atlântico banhava Esmoriz, Ovar, Estarreja, Aveiro, Ílhavo, 

Vagos, Portomar e Mira (Pinto, 1993). 

Por volta de 1200 a barra encontrava-se fixada na Torreira e manteve-se aí durante todo o Séc 

XIII (Abecassis, 1955), No século XVI, encontrava-se em São Jacinto, em 1584 encontrava-se nas 

imediações da Costa Nova do Prado, migrou para Sul e no Séc. XVII situava-se no Forte Velho. 
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Em 1685 a barra encontrava-se nas imediações da Quinta do Inglês e em 1757 deu-se a fecho 

definitivo. A abertura artificial de uma barra e posterior estabilização deu-se por volta de 1808, 

Figura 6. 

Um estudo mais recente resume e aprofunda o conhecimento da evolução histórica da restinga 

bem como da barra. O possível início do desenvolvimento do cordão litoral, pode não se ter dado 

em Espinho, mas um pouco a Sul nas imediações de Esmoriz (Tomás, 1995). 

 

Figura 6: Evolução da posição conhecida da barra até à actualidade. (Ferreira, 1995) 

As alterações da linha de costa ocorridas, interferiram naturalmente no sistema global onde as 

dunas se integram, em estreita ligação com o clima, cobertura vegetal, etc. 

As dunas longitudinais organizam-se de forma rítmica, por vezes interligadas, com espaçamento 

interdunar entre os 100 e os 200 metros e na Carta Militar de Portugal nº 195 (Gafanha da Boa 

Hora (Vagos) observam-se distribuídos de forma monótona a cerca de 2500 metros e 

perpendicularmente à costa. As cristas das dunas mostram uma orientação dominante Oeste-Este 

com ligeiras inflexões para Sudoeste. Foi possível observar que as depressões interdunares se 

apresentam planas e estarão provavelmente relacionadas com o nível freático e a respectiva 

franja capilar. 

Para Bettencourt e Ângelo (1990), estas surgiram aquando da uma remobilização das areias 

pertencentes ao cordão dunar frontal resultante de ventos dominantes de direcção NO, N e SO 

numa fase transgressiva. Mesquita (1895) refere que os terrenos entre a Vagueira e Mira eram 

invadidos por dunas e que os ventos dominantes tinha a direcção NNO, ainda o mesmo autor 

refere que as areias transportadas pelo vento eram aprisionadas em “olheiros”, estruturas em que 

o nível freático atingia a superfície.  
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As fotografias históricas (Ramos, 1989) tiradas antes do início dos trabalhos de florestação não 

indicam a presença deste tipo de dunas. Como a florestação resultaram as dunas de direcção O-

E. No entanto, McKee, (1982) justifica a génese deste tipo de dunas segundo ventos bidirecionais 

com a canalização do fluxo helicoidal turbulento ao longo das dunas longitudinais pré-existente. 

Admite-se que as dunas longitudinais são criadas por ventos bidirecionais, têm uma alimentação 

detrítica moderada, uma superfície rígida, controlada pelo nível freático e ventos prevalecentes 

que variam com o tempo mas com tendência a soprar do mesmo quadrante. 

 

Figura 7: Relação entre a forma da duna e a direcção do vento, dunas longitudinais (adaptado de Press et alli 1998) 

Segundo Bettencourt e Ângelo (1990), é possível que as dunas de ripado (estruturas controladas 

por intervenção humana) tenham de pré-condicionado este tipo de dunas. 

Em meados do Séc XIX as dunas da Gafanha (Municípios de Ílhavo, Vagos e Mira) constituíam o 

campo dunar mais extenso da região, grande parte destas eram móveis. Em 1918 deu-se início à 

arborização intensiva das dunas a sul da Gafanha, pela Câmara Municipal e pelo Perímetro 

Florestal das Dunas de Mira. Em 1929 inicia-se arborização das Dunas de Vagos. 

As dunas parabólicas possuem pouca representatividade na Carta Militar de Portugal nº 195, 

Gafanha da Boa Hora (Vagos), dos Serviços Cartográficos do Exército, encontram-se regra geral 

bastante degradadas, em grande parte devido à intervenção antrópica, possuem um 

desenvolvimento vertical mais incipiente que as longitudinais e orientam-se para nascente. 

O edifício dunar é constituído por areias médias, muito bem calibradas a moderadamente 

calibradas, com predominância da população de saltação, a população de tracção é mal calibrada 

com distribuição aleatória. A semelhança textural entre as dunas do cordão litoral e as interiores 

sugere alimentação a partir das primeiras (Pinto 1993). Os relatos de Mesquita (1895), confirmam 

a remobilização das areias pelos ventos do quadrante NO para o interior. 

Os estudos recentes sobre a formação das dunas transversas permitiram concluir que estas dunas 

possuem cerca de 300 anos tendo começado a desenvolver-se perto do séc XVII durante a 

pequena idade do gelo. A formação das dunas foi estimulada por várias causas, das quais se 

salienta as condições climáticas (ventos fortes de N e NO) e a falta de vegetação, Bernardes C.A 

e Noivo L. (1998). 
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REGIME EÓLICO 

Segundo Daveu, S (1987), no verão quando o anticiclone dos Açores permanece durante um 

período de tempo sobre o Arquipélago dos Açores e se forma uma depressão térmica no interior 

da Península Ibérica existe um gradiente de pressões responsável por ventos frequentes do 

quadrante Noroeste. Se este regime é de alta intensidade desaparece a alternância diária da brisa 

da terra e do mar. Quando o anticiclone dos Açores sobe frequentemente acima do Paralelo 45? 

Norte une-se ao anticiclone aí presente formando-se uma crista anticiclónica que se estende sobre 

o litoral cantábrico. Como consequência a depressão ibérica alarga-se para Sul. O gradiente de 

pressão é sentido de Norte para Sul com ventos fracos e quentes provenientes de Espanha 

(Nordeste e Este). De acordo com o posicionamento do gradiente térmico é possível que os 

sistemas frontais desviem a “nortada” e se formem ventos mais fortes, de curta duração, 

provenientes de Sudoeste. Os ventos de Sul são originados por depressões ao Norte da 

Península Ibérica que podem originar precipitação. 

Noivo (1996) realizou um estudo relativo às direcções de maior transporte de areias pelo vento na 

região de Quiaios e da Tocha tendo concluído que existe uma maior taxa de transporte nos 

quadrantes Noroeste e Sudoeste, a maior capacidade de transporte do vento situa-se entre os 

meses de Outubro e Maio. 

Foram utilizados dados que correspondem a observações realizadas pelo Instituto Nacional de 

Metereologia e Geofísica, na estação climatológica das Dunas de Mira, no período compreendido 

entre 1951 e 1980, obtidos em (Pinto, L. - 1993). São apresentados valores correspondentes às 

frequências dos ventos (percentagem) para cada rumo considerado, bem como as velocidades 

médias (Km/h). O gráfico representado na Figura 8 e os dados organizados segundo a Tabela 1 

indicam: 

Outubro e Novembro apresentam S e SO como os rumos de velocidade média mais elevada; 

Dezembro, Janeiro, Fevereiro e Março apresentam ventos com velocidades médias maiores 

pertencentes aos rumos SO e S; 

Abril, Maio, Junho e Agosto apresentam ventos com velocidades médias maiores pertencentes 

aos rumos N e SO; 

Julho quebra a regra para o período de tempo correspondente ao princípio de verão apresentando 

como rumos de velocidade média mais elevada N e NO; 

Setembro, as velocidades médias mais elevadas correspondem aos rumos S e N. 
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3.0

5.0
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9.0

11.0

13.0

15.0

N 6.9 8.0 9.8 11.4 11.4 11.1 10.7 10.0 8.4 7.0 6.4 5.8 9.3

NE 6.2 4.7 7.4 8.5 7.0 7.7 7.4 6.2 5.7 6.2 4.7 5.1 6.3

E 5.1 5.3 6.6 7.7 7.5 6.3 5.8 6.7 5.9 5.2 4.9 4.9 5.8

SE 7.6 9.2 9.5 10.4 8.4 9.3 7.5 7.7 7.3 7.2 8.0 8.9 8.4

S 10.3 12.5 11.0 10.2 9.6 8.1 7.2 7.0 7.8 8.8 10.9 10.6 10.0

SO 10.4 12.8 10.6 10.9 11.2 10.6 6.6 7.9 9.8 8.7 8.8 14.3 10.5

O 7.1 9.9 7.4 6.6 6.9 6.0 6.0 5.6 5.2 5.9 5.6 8.0 6.8

NO 9.8 8.3 7.8 8.4 8.5 8.4 8.3 7.6 6.3 6.8 6.7 7.7 7.9

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

 

Figura 8: Gráfico das velocidades médias dos ventos relativas aos meses do ano para os diferentes rumos 

considerados no período compreendido entre 1951-1980 . 

 

De uma forma geral os rumos E e NE, para os meses correspondentes ao intervalo de tempo 

entre Novembro e Fevereiro, estão representados pelas velocidades médias mais baixas. Os 

ventos dos rumos O e E são os que apresentam menor velocidade para os restantes meses do 

ano. 

 

Na Tabela 1 verifica-se que o regime das velocidades médias para os rumos considerados define 

ventos provenientes do mesmo quadrante (SO e S) para o Inverno (Dezembro, Janeiro, Fevereiro 

e Março). O mesmo se observa no Outono (Outubro e Novembro) com ventos de rumos mais 

importantes S e SO. De uma forma mais lata podemos dizer que os ventos que sopram de Abril a 

Agosto apresentam dominância para os rumos N e SO. 
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Jan SO S NO SE O N NE E 
 10,4 10,3 9,8 7,6 7,1 6,9 6,2 5,1 

Fev SO S O SE NO N E NE 
 12,8 12,5 9,9 9,2 8,3 8,0 5,3 4,7 

Mar S SO N SE NO NE O E 
 11,0 10,6 9,8 9,5 7,8 7,4 7,4 6,6 

Abr N SO SE S NE NO E O 
 11,4 10,9 10,4 10,2 8,5 8,4 7,7 6,6 

Mai N SO S NO SE E NE O 
 11,4 11,2 9,6 8,5 8,4 7,5 7,0 6,9 

Jun N SO SE NO S NE E O 
 11,1 10,6 9,3 8,4 8,1 7,7 6,3 6,0 

Jul N NO SE NE S SO O E 
 10,7 8,3 7,5 7,4 7,2 6,6 6,0 5,8 

Ago N SO SE NO S E NE O 
 10,0 7,9 7,7 7,6 7,0 6,7 6,2 5,6 

Set SO N S SE NO E NE O 
 9,8 8,4 7,8 7,3 6,3 5,9 5,7 5,2 

Out S SO SE N NO NE O E 
 8,8 8,7 7,2 7,0 6,8 6,2 5,9 5,2 

Nov S SO SE NO N O E NE 
 10,9 8,8 8,0 6,7 6,4 5,6 4,9 4,7 

Dez SO S SE O NO N NE E 
 14,3 10,6 8,9 8,0 7,7 5,8 5,1 4,9 

Média SO S N SE NO O NE E 
 10,5 10,0 9,3 8,4 7,9 6,8 6,3 5,8 

 

Tabela 1: Dados das velocidades médias organizados por ordem decrescente associados ao respectivo rumo. 

 

O gráfico representado na Figura 9 e os dados organizados segundo a Tabela 2 revelam: 

O rumo N, independentemente do mês do ano, mostra maior frequência; 

Janeiro, Fevereiro, Março, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro apresentam como segunda 

maior frequência o rumo S; 

O rumo NO em Abril, Maio, Junho, Julho e Agosto corresponde à segunda maior frequência; 

O rumo NE possui a menor frequência durante os meses Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, 

Junho, Agosto, Setembro, Outubro e Dezembro; 

Julho apresenta a menor frequência para o rumo SE; 

Novembro apresenta a menor frequência para o rumo SO; 

O período de calmarias é sistematicamente inferior a 1%. 
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0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

Jan
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Ago
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Média

C 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.6 0.5 0.1 0.0 0.1

NO 7.7 10.0 9.3 10.6 12.6 13.1 16.0 12.6 11.2 8.6 7.3 6.4 10.5

O 8.9 11.0 11.8 9.3 10.7 10.6 8.3 8.0 7.9 8.9 6.7 6.7 9.1

SO 8.2 8.5 10.3 6.3 8.7 6.9 4.4 3.8 6.8 6.4 5.0 6.5 6.8

S 19.0 16.9 14.2 9.9 8.2 7.0 4.8 5.4 12.5 15.0 17.9 16.1 12.2

SE 15.2 10.1 9.1 5.9 4.2 3.8 2.4 3.6 4.5 10.0 13.9 13.0 8.0

E 11.2 12.9 10.1 10.2 6.5 4.8 3.5 3.8 5.4 8.7 10.9 13.6 8.4

NE 5.4 4.4 3.9 5.2 2.6 1.8 2.6 3.2 3.5 4.1 5.0 5.0 3.9

N 24.2 26.2 31.2 42.7 46.5 52.0 57.9 59.6 47.5 37.9 33.2 32.7 41.0

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média

 

Figura 9: Gráfico das frequências dos ventos relativas aos meses do ano para os diferentes rumos considerados 

no período compreendido entre 1951-1980. 

Jan N S SE E O SO NO NE C 
 24,2 19,0 15,2 11,2 8,9 8,2 7,7 5,4 0,1 

Fev N S E O SE NO SO NE C 
 26,2 16,9 12,9 11,0 10,1 10,0 8,5 4,4 0,1 

Mar N S O SO E NO SE NE C 
 31,2 14,2 11,8 10,3 10,1 9,3 9,1 3,9 0,0 

Abr N NO E S O SO SE NE C 
 42,7 10,6 10,2 9,9 9,3 6,3 5,9 5,2 0,0 

Mai N NO O SO S E SE NE C 
 46,5 12,6 10,7 8,7 8,2 6,5 4,2 2,6 0,0 

Jun N NO O S SO E SE NE C 
 52,0 13,1 10,6 7,0 6,9 4,8 3,8 1,8 0,0 

Jul N NO O S SO E NE SE C 
 57,9 16,0 8,3 4,8 4,4 3,5 2,6 2,4 0,0 

Ago N NO O S E SO SE NE C 
 59,6 12,6 8,0 5,4 3,8 3,8 3,6 3,2 0,2 

Set N S NO O SO E SE NE C 
 47,5 12,5 11,2 7,9 6,8 5,4 4,5 3,5 0,6 

Out N S SE O E NO SO NE C 
 37,9 15,0 10,0 8,9 8,7 8,6 6,4 4,1 0,5 

Nov N S SE E NO O NE SO C 
 33,2 17,9 13,9 10,9 7,3 6,7 5,0 5,0 0,1 

Dez N S E SE O SO NO NE C 
 32,7 16,1 13,6 13,0 6,7 6,5 6,4 5,0 0,0 

Média N S NO O E SE SO NE C 
 41,0 12,2 10,5 9,1 8,4 8,0 6,8 3,9 0,1 

Tabela 2: Dados das frequências dos ventos organizados por ordem decrescente associados ao respectivo rumo. 
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A pluviosidade média encontra-se na tabela seguinte, para o mesmo intervalo de tempo e local de 

amostragem dos ventos. 

Observam-se estações do ano bem marcadas no que diz respeito ao regime de pluviosidade 

média. O inverno com pluviosidade médias acima de 100 mm. A primavera e o Outono com 

regimes algo distintos mas dentro da mesma ordem de grandeza e a existência de um verão com 

baixa pluviosidade. 

Mês Pluviosidade média (mm) 

Janeiro 131.10 

Fevereiro 123.60 

Março 102.70 

Abril 65.40 

Maio 64.20 

Junho 30.90 

Julho 7.30 

Agosto 15.70 

Setembro 39.10 

Outubro 97.30 

Novembro 118.60 

Dezembro 121.10 
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CAPÍTULO II - MÉTODOS E TÉCNICAS 

INTRODUÇÃO 

RADAR é acrónimo para “RAdio Detection And Ranging”. O radar de penetração no solo, em 

inglês G.P.R. - “Ground Penetrating Radar” ou georadar, é uma técnica geofísica, não-destrutiva, 

para prospecção de sub-solo. 

O primeiro uso de ondas electromagnéticas para detecção de objectos soterrados é atribuído a 

Hulsmeyer numa patente alemã de 1904, mas a primeira descrição publicada é de Leimbach and 

Löwy (1910). Foi em 1926 que Hulsmeyer desenvolveu o pulso electromagnético na investigação 

de objectos soterrados. O primeiro trabalho de prospecção por georadar foi executado na Áustria 

em 1929 para determinar a profundidade de um glaciar (Duro, 1929, 1930). A tecnologia foi 

praticamente esquecida até que foi retomada na década de 50, em virtude dos radares da força 

aérea norte-americanos não determinarem correctamente a altitude e alguns aviões se 

despenharem contra maciços de gelo, próximos de pistas de aviação em Greenland. Desde então 

muitos estudos têm sido efectuados para o desenvolvimento desta técnica, nomeadamente por 

Cook, 1960; Evans, 1965; Swithinbank, 1968; Watts et al., 1975. Mais recentemente, no campo da 

glaciologia Wrigth et al. (1990); Hammond e Sprenke (1991); e Narod e Clarke (1994). 

A partir da década 80 tornou-se mais comum o seu uso particularmente em aplicações destinadas 

à engenharia e à comunidade arqueológica. As aplicações de georadar têm aceitação em áreas 

da engenharia civil, como a detecção de vazios em maciços cársicos, detecção das espessuras 

das várias camadas constituintes dos tapetes dos pavimentos de estradas, em áreas ligadas ao 

ambiente, na detecção de plumas de contaminação e na detecção de cunhas salinas. Podem-se 

ainda aplicações relativas à arqueologia na detecção de níveis de ocupação antrópica, estruturas 

soterradas, enterramentos e na definição de zonas de potencial arqueológico. Mais recentemente 

em aplicações ligadas à detecção remota, e à hidrogeologia. As aplicações de georadar podem 

ser divididas de acordo com a frequência central das antenas, para as aplicações de índole 

geológica, mais genéricas, as frequências são normalmente inferiores a 100 MHz, as aplicações 

de engenharia podem utilizar frequências até 2 GHz. 

Tem a resolução mais alta de qualquer método geofísico em mapeamento do subsolo, com 

resoluções menores que o centímetro no caso de antenas com frequência elevada. A resolução 

depende do comprimento da onda eletromagnética que se propaga no terreno. A profundidade de 

investigação pode variar desde menos de um metro em terrenos muito argilosos até quilómetros 
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no gelo polar. As profundidades de investigação (e resolução) são controladas pelas propriedades 

eléctricas e magnéticas do meio atravessado. O índice de detectabilidade de objectos no solo 

depende do tamanho destes, orientação em relação às antenas, contraste entre os meios, ruído 

associado a radiofrequência e interferências. 

Um sistema de georadar engloba na generalidade um gerador de sinal, uma antena (modo 

monoestático) que realiza as funções de emissão e recepção ou um par de antenas (modo 

biestático) com funções exercidas separadamente. O sinal obtido pode ser visualizado e gravado 

em sistemas próprios, sendo o mais comum o sistema acoplado a um computador pessoal. Este 

modo permite a utilização de pré-processamento, bastante útil na aquisição. 

O sistema gera um sinal electromagnético, com maior ou menor directividade de acordo com o tipo 

de antena. Propaga-se no ar à velocidade da luz (0.3 m/ns) e no terreno a uma velocidade inferior. 

A forma deste pulso depende de vários factores que vão desde o projecto electrónico até efeitos 

externos como a acoplagem das antenas ao solo. O sinal da emitido é normalmente constituído 

por uma ou várias repetições de um impulso, de modo a aumentar a razão sinal/ruído. 

Da propagação do sinal no meio (terreno) resultam reflexões e refrações que são detectadas pela 

antena receptora, a atenuação é mais intensa para as altas frequências. O pacote de frequências 

que constitui o pulso está em fase no momento da emissão, ocorrendo desfasamento na 

propagação do pulso. 

O georadar é uma técnica de desenvolvimento recente, na qual converge um conjunto de saberes 

abrangente. Desde a física-matemática, à electrónica, passando pelo processamento de sinal e 

teoria informática torna-se necessário aplicar os saberes a situações concretas, que envolvem um 

meio ambiente de superfície, onde os processos naturais (geologia) concorrem com o impacto 

ambiental resultante da acção humana. Nesse sentido, o desenvolvimento dado pelos 

geocientistas aos saberes que suportam esta técnica necessita atingir um nível que lhes permite 

utilizar criteriosamente a técnica e o “software” de aquisição e processamento. 

TEORIA ELECTROMAGNÉTICA 

No final do século XIX Maxwell tratou de condensar num conjunto de equações trabalhos de 

físicos que deram origem à teoria electromagnética. Esta estabelece uma ligação entre as 

propriedades eléctricas - magnéticas dos meios e os campos escalares e vectoriais. 
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EQUAÇÃO E VECTOR DE ONDA 

Um meio pode ser caracterizado pela sua permeabilidade magnética (? ), permitividade eléctrica (?) 

e condutividade eléctrica (? ). Se um material é homogéneo e isotrópico os parâmetros não são 

função do espaço e não variam com a direcção, são grandezas escalares. 

Para um comportamento linear do meio as grandezas que são dadas pela razão entre dois 

campos não dependem da intensidade do valor do campo, ou seja: 

EsI
??

? ; em que I
?

é a densidade de corrente e E
?

 é o campo eléctrico 

HµB
??

? ; em que B
?

 é a indução magnética e H
?

 é o campo magnético  

EeD
??

? , em que D
?

 é o campo de deslocamento 

As equações de Maxwell no domínio tempo, em notação vectorial assumem a seguinte forma: 

? ? ?Ee ???
??

; em que ?  é a resistividade 

? ? 0ßµ ???
??

 

? ?Ee
t

EsH
????

?
?

????  

? ?Hµ
t

E
???

?
?

????  

Na propagação numa região sem cargas livres ? =0 e aplicando o operador diferencial ???
??

 

(rotacional do rotacional) às equações anteriores, tal que aaa 2????????
?????????  à terceira e 

quarta equações de Maxwell, obtemos as equações de onda para o campo eléctrico e magnético 

no domínio tempo, respectivamente: 

0
t
E

µs
t
E

µe-E 2

2
2 ?

?
?

?
?
?

?
??

?
 

0
t
H

µs
t
H

µe-H 2

2
2 ?

?
?

?
?
?

?
??

?
 

Estas equações, também chamadas de equações de telégrafo, mostram que a propagação de 

uma onda electromagnética é dependente das características físicas do meio. 
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No ar a onda electromagnética atravessa um meio isolador, ou seja, em condutividade eléctrica 

considerada nula (?  = 0), pelo que as equações anteriores se reduzem às seguintes; 

0
t
E

µe-E 2

2
2 ?

?
?

?
?

?
 

0
t
H

µe-H 2

2
2 ?

?
?

?
?

?
 

Considerando uma onda plana segundo a dimensão x e decompondo na penúltima equação E2 ?
?  

obtem-se a equação de onda plana em meios isoladores. 

2
x

2

2

2

t
E

µe
E

?
?

?
?

?
x

x  

da equação de onda da física-matemática verifica-se que o termo µe  é o inverso do quadrado da 

velocidade v , logo; 

µe
1

?v   

o que dá a velocidade de propagação da onda electromagnética em meios isoladores. 

O teorema de derivação (Bracewell, 1978), permite visualizar as equações de telégrafo, em função 

da frequência angular ?  

? ? 0Eµs i?µe?E 22 ????
??

 

? ? 0Hµs i?µe?H 22 ????
??

 

em que: 

0reee ? ; ? - constante dieléctrica, ?r - permitividade relativa e ?0 - permitividade do vazio. 

0rµµµ ? ; ?  - permeabilidade magnética, ? r - permeabilidade relativa e ? 0 - permeabilidade do 

vazio. 

A equação para o campo eléctrico no caso geral (em qualquer meio) em que 0?? , 0?? ?  e 

0?? ? .é dada por: 
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2

2
2

t
E

e ? i
s1µeE

?
?

?
?
??

?
? ???

??
 

sendo a velocidade de propagação dada por: 

2/1

e ? i
s1µe

k
?

?

??

?
??

?
?
?
?

?
?
? ???v  

Neste caso o vector de onda k é complexo e é dado por; µs i?µe?k 22 ?? , e pode ser 

separado em parte real e parte imaginária; ßak i?? . 

É possível realizar uma aproximação de K dependente da grandeza frequência angular. No caso 

do georadar em que as frequências utilizadas são da ordem dos MHz pode-se desprezar a sua 

componente imaginária pura. Assim, o número de onda é µe?  e a velocidade v  será 
µe
1

 que 

corresponde à velocidade da onda plana em meios isoladores, anteriormente abordada. Esta 

aproximação permite demonstrar que a velocidade de propagação de um meio, às frequências 

utilizadas, é fundamentalmente dependente da constante dieléctrica que se associa à corrente 

deslocamento.  

 

Figura 10: Dependência da constante dieléctrica em função da frequência para rochas com conteúdo variável 

em água (adaptado, Sigurdsson, 1993) 

Segundo Sigurdsson (1993) o comportamento assimptótico da permitividade dieléctrica relativa 

(
0

r e
e

e ? ), em função da frequência (Figura 10) permite, para frequências superiores a 10 MHz, 

prever que a variação da quantidade de água não interfira significativamente na constante 
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dieléctrica e , e por sua vez na velocidade de propagação deduzida após a aproximação permitida 

em face das elevadas frequências usadas em georadar. 

Contudo numa abordagem generalizada, que contempla a solução da equação de onda, os 

coeficientes real e imaginário de K são: 

1/2
1/2

22

2

1
e?

s
1

2
µe

?a
??

?
?
?

??

?
?
?

?
?
?

?

?
?
?

?
???

?

?
??
?

?
??

?
?

?
?
?? ; 

?
?2

a ? ;  

1/2
1/2

22

2

1
e?

s
1

2
µe

?
??

?
?
?

??

?
?
?

?
?
?

?

?
?
?

?
???

?

?
??
?

?
??

?
?

?
?
??? ; 

d
1

ß ?  

 

Figura 11: Atenuação do campo eléctrico no sentido da propagação. ( Mendiratta, 95/96) 

 

O coeficiente da parte imaginária está associado à atenuação enquanto que a parte real está 

associado ao comprimento de onda ? . ? é chamado de “Skin Depth” e é a profundidade para a 

qual o sinal decai em amplitude para 1/e do sinal original, onde e é o número de Nepper. 

Desenvolvendo em série os coeficientes anteriores e aproximando-a ao primeiro termo que 

envolve 22

2

e?
s

, são desprezáveis infinitésimos de ordem superior quando a frequência do 

georadar é elevada e é possível considerar: 

µe?a ?  

e
µ

s
2
1

??  
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Esta segunda aproximação resultou numa componente real do vector de onda idêntica à que foi 

obtida na primeira aproximação anteriormente realizada neste ponto. Enquanto na primeira se 

desprezou a componente imaginária, neste caso já se a obteve. 

O grau de salinidade da água não afecta a constante dieléctrica mas altera a condutividade, por 

sua vez afecta a atenuação da onda. 

REFLEXÃO E REFRACÇÃO DE CAMPOS 

 A lei de Snell aplicada à luz (radiação electromagnética), pode ser escrita da seguinte forma: 

t2i1 sennsenn ?? ?  

i? - ângulo de incidência, t?  - ângulo de transmissão. 

22
2

11
1 n;n

?
?

?
?

????
v
c

v
c

 são os índices de refracção dos meios 1 e 2 respectivamente  

onde: c - velocidade da onda no vácuo; v1 e  v2- velocidades da onda nos meios 1 e 2; ?  - 

comprimento de onda no vácuo; 1?  e 2?  - comprimento de onda nos meios 1 e 2, 

respectivamente. 

Quando 21 nn ? , acontece que ti ?? ? .ou seja, a onda transmitida afasta-se da normal à superfície 

de separação entre os meios, o recíproco é verdadeiro. As amplitudes relativas à onda reflectida e 

transmitida são descritas pelas equações de Fresnel. Vamos considerar dois casos de polarização 

linear da onda incidente, no primeiro a direcção de polarização é perpendicular ao plano de 

incidência, no segundo a direcção de polarização é paralela ao plano de incidência. 

Considerando a continuidade da componente tangencial do campo eléctrico para o ponto de 

incidência (x=0) temos: Ei+Er=Et por outro lado, no plano fronteira a componente tangencial do 

campo magnético é paralela a z logo Hi z-Hrz=Htz  

ou então 211 coscoscos ??? tri HHH ?? , em que 1??? ?? ri  e 2?? ?t  
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Figura 12: Vectores de onda, campos eléctrico e magnético associados às ondas incidente, reflectida e transmitida 

para a polarização perpendicular. (Mendiratta, 95/96) 

Os vectores de onda bem como o campo magnético estão no plano de incidência. 

A impedância é a relação entre os campos eléctrico e magnético Z=E/H.  

Pode-se escrever; 2
2

1
1

1
1

coscoscos ???
Z
E

Z
E

Z
E tri ?? ,  

ou 
2

1

2

1

cos
cos

Z
Z

EEE tri ?
?

?? . 

A equação do coeficiente de reflexão para o primeiro caso, em termos de impedância é dada por: 

2112

2112

coscos
coscos

??
??

ZZ
ZZ

E
E

R
i

r

?
?

??? ; (Mendiratta, 96/95) 

2112

12

coscos
cos2

??
?

ZZ
Z

E
E

T
i

t

?
??? . 

No segundo caso para a polarização paralela, temos os seguintes coeficientes de reflexão. 

1122

1122
|| coscos

coscos
??
??

ZZ
ZZ

R
?
?

?  

1122

12
|| coscos

cos2
??

?
ZZ

Z
T

?
?  

Podem ser escritas em função dos índices de refracção: 

1122

1122
|| coscos

coscos
??
??

nn
nn

R
?
?

?  
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1122

12
|| coscos

cos2
??

?
nn

n
T

?
?  

As intensidades (Reflectida e Transmitida) podem ser descritas para o caso da incidência normal e 

para a polarização normal e paralela, em termos de impedâncias dos dois meios, da seguinte 

forma: 

2

12

12
int ??

?

?
??
?

?
?
?

?
ZZ
ZZ

R  

? ?2
12

12
int

4
ZZ
ZZ

T
?

?  

EQUAÇÃO DE RADAR 

A equação que determina a gama de funcionamento e detecção de alvos em georadar, expresso 

em db, é a seguinte: 

??
?

?
??
?

? ??????
??

???

423

La42RXTXRXTX

Lf64p
egscGGee

log10Q , (Annan and Davis, 1977)  

Onde Q representa a performance do sistema em db (razão entre o sinal mínimo detectável e a 

potência disponibilizada pela antena transmissora). 

??
?

?
??
?

?
??

s

min

P
P

log10Q  

Assim definimos como: 

TX?  - Eficiência da antena transmissora; TXG  - Ganho da antena transmissora; RX?  - 

Eficiência da antena receptora; RXG  - Ganho da antena receptora 

A - área efectiva da antena receptora ?
?
?

?
?
?
?

?

??
? 2

2

fp4

c
área  

c - velocidade de propagação da onda electromagnética no meio; g - ganho de retrodispersão do 

alvo; L - Distância do alvo às antenas; ?  - Coeficiente de atenuação do meio; PS - Fonte de 

potência; s  - Área de secção cruzada de dispersão do alvo. 
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STX1 P?P ??  - Potência irradiada. 

1TX2 PGP ??  - Potência irradiada na direcção do alvo 

22

La2

3 P
Lp4

e
P ??

?
?

?
?
?
?

?

??
?

???
 - Potência incidente no alvo 

34 PsP ??  - Potência irradiada a partir do alvo 

45 PgP ??  - Potência irradiada a partir do alvo para o receptor 

52

La2

6
Lp4

e
P P??

?
?

?
?
?
?

?

??
?

???
 - Potência no receptor 

6RX7 PGAP ???  - Potência recebida 

7RXRX P?P ??  - Potência da electrónica receptora 

A equação de Annan and Davis, 1977, pode ser reescrita na forma: 

Q
GG

Log
f
gc

LogALLLog RXTXRXTX ???
?

??
?

?
????

????
?

?
??
?

?
?????? 32

2

64
1010240

?
???

 

A expressão anteriormente descrita mostra a dependência da gama de funcionamento (resolução) 

do georadar em termos das características do sistema empregue, do alvo a detectar e das 

propriedades do meio. Em que, ?? 69.820 ???? ?eLogA  é um factor de atenuação para um 

meio expresso em dB/unidade de compriment o. 

Em georadar é importante que se possa converter rapidamente os parâmetros físicos do meio em 

velocidade e atenuação. A constante dieléctrica complexa de um material pode ser expressa; 

? ??tan1'* ???? ikK  

Onde K’ é a parte real da constante dieléctrica e ?tan  é a tangente de perdas, razão entre a 

parte imaginária e a parte real da constante dieléctrica complexa. A permeabilidade magnética na 

maioria das materiais terrestres não varia de forma significativa ‘comparativamente ao vácuo. Uma 

onda plana propagando-se num material geológico genérico pode ser descrita como; ? ?tkxie ?? , em 
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que x é a posição, t é o tempo, ?  a frequência angular e k é a constante de propagação no meio. 

K depende das propriedades eléctricas da seguinte forma; *

0

k
c

k
?

?  

0c é a velocidade de propagação da luz no vácuo e pode expresso na forma ?
?

i
c

k ??  

Onde c é a velocidade de fase no meio 
? ?? ?? ? 2/12/12

0

1tan1' ??
?

?k

c
c  e ? é o coeficiente de 

atenuação para o meio 
? ?? ?? ?

2
1tan1'

2/12/12

0

??
?

??
?

k
c

 (Annan and Davis, 1977) 

As fórmulas aproximadas para a velocidade de fase e da atenuação para valores muito pequenos 

de ?tan são: 

'
0

k
c

c ?  e 
02

tan'
c

k
?
??

?
??

?  

As interfaces entre os meios possuem características distintas e para resolver a equação de 

georadar é ainda necessário determinar os factores g  e ?  para alguns tipos de reflectores. 

Para refletores planos não rugosos podemos usar como imagem de aproximação um espelho. A 

interface irá reflectir o sinal e será visto pela antena receptora como imagem espelhada, 

naturalmente diminuída em amplitude pelo coeficiente de reflexão (R) da interface a uma distância 

de duas vezes a distância da superfície à interface. 

? ? ??
?

?
??
?

? ?????
???

???

222

La42RXTXRXTX

RX 2Lf16p
ecGGee

RP fonteP  (Annan and Davis, 1977) 

o produto do ganho de retrodispersão pela secção de dispersão é: RLg ??? 2?? . 

Para um plano de reflexão rugoso a área de secção da interface é estimada pela primeira zona de 

Fresnel. A primeira zona de Fresnel é a zona da superfície reflectora que se situa a uma distância 

L da perpendicular da fonte de emissão de sinal mais um quarto do comprimento de onda do 

pacote electromagnético no meio em causa. Desta forma a resolução de um determinado evento 

pode ser associada ao comprimento de onda, na medida em que quanto menor este for maior 

capacidade de discernimento na chegada ao reflector. 
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O raio da área do circulo em causa é: 

2/1

2
2

4 ?
?
?

?

?
?
?

?
??

?
?

?
?
? ?? LLr

?
 

A área da primeira zona de Fresnel é dada por: 

??
?

?
??
?

? ?
?????

216

2
2 L

r
??

???  (25), se L >> ? , 
2

L??
?

??
?  (26) 

Desta forma a energia reflectida depende do coeficiente de reflexão da interface (R); 

f
cRLRL

?
???

?
???

??
22

???
??  (27) 

 

Figura 13: Primeira zona de Fresnel (adaptado, Annan and Davis, 1977) 

O equipamento usado em toda a campanha, incluindo a fase preliminar de teste, foi o pulseEKKO 

IV da Sensors & Software Inc. e tem as seguintes características: 

Performance do sistema Q = 134 dB; 

Eficiência da antena transmissora 20dB?TX ?? ; 

Ganho da antena transmissora 20dB?RX ?? ; 

Eficiência da antena receptora 3dBGTX ? ; 

Ganho da antena receptora 3dBGRX ? ; 
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Frequências das antenas utilizadas f = 200, 100 e 25 MHz; 

Fonte de potência Ps = 400 Volt. 

NOTAS SOBRE ATENUAÇÃO E DISSIPAÇÃO DE ENERGIA. 

A atenuação descreve as perdas intrínsecas que resultam de cargas ou partículas em movimento 

sendo exibidas como um aumento de temperatura. A atenuação aparente é o resultado da perda 

de energia por unidade de área devido a efeito geométrico esférico em meios homogêneos e 

isotrópicos. 

Existe dependência das propriedades dos materiais com a frequência. Durante a propagação as 

altas frequências atenuam mais do que as baixas pelo que se dá alteração na forma da onda. 

Mecanismos de perda dissipativa tais como; condução eléctrica, polarização magnética, relaxação 

dieléctrica ou magnética e mesmo a escala de heterogeneidades dos materiais próximas do 

comprimento de onda podem causar efeitos dispersivos. A dissipação resulta da transferência de 

momento na colisão entre cargas, manifesta-se na conversão de energia eléctrica em térmica. 

NOTAS SOBRE PROCESSAMENTO DE SINAL 

A utilização dos métodos e técnicas com carácter científico multidisciplinar torna indispensável um 

aprofundamento de conhecimentos que abranjam um leque de disciplinas muitas vezes fora da 

sua área estrita de formação. A formação a especialização é muitas vezes possível. No entanto, o 

geocientista é muitas vezes integrado em equipas multidisciplinares que se conjugam tendo em 

vista uma utilização racional dos conhecimentos de base que cada elemento possui. O grau de 

conhecimento que cada elemento possui em áreas não atribuíveis à sua formação base é de 

importância fundamental no estabelecimento de pontes de comunicação. 

O processamento e aquisição de dados em georadar lida com informação discreta que varia no 

tempo e no espaço. No entanto a análise do sinal inicia-se com a abordagem da transformada de 

Fourier no contínuo. 

Segundo (Bracewell, 1978) a Transformada de Fourier F(s) de uma função f(x) é definida pela 

equação integral: 

? ? dxexfF(s) pxsi2?
?

??
??  

e a operação inversa permite obter f(x) a partir de F(s),  
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? ? dsesFxf si ??2)( ?
?

??

?  

Se F(s) é a Transformada de Fourier de f(x), então f(x) é a Transformada de Fourier de F(s). 

Se f(x) é real, F(s) é complexo. A visualização da distribuição complexa F(s) pode ser realizada 

graficamente por um vector com componentes real e imaginária ou através da amplitude e fase 

associada a esse vector. 

A transformada de Fourier de um sinal divide-o em dois espectros associados à frequência. Um 

espectro descreve a amplitude e outro a fase. Estes dois espectros descrevem o sinal no domínio 

frequência. 

Na práctica os sinais recolhidos constituem amostras de um sinal contínuo no tempo ou no 

espaço. Define-se assim a Transformada de Fourier Discreta ? ??F , de uma função ? ??f  

? ? ? ? ? ????

?

?? Ni
N

efNF 2
1

0

1 ?
?

?

? ?? , (Bracewell, 1978) 

Em que: N - número de amostras; ?  - variável, não negativa, discreta no domínio tempo, que 

pode assumir um número N de valores num intervalo finito de tempo T; ?  - frequência inteira. 

Em 1965, Cooley and Tukey apresentaram um algoritmo (FFT – Fast Fourier Transform) que torna 

o cálculo de Transformada de Fourier e inversa muito mais rápido do que trabalhar com a série. A 

FFT exige um número de dados da amostra igual a potencias de 2. 

A frequência de amostragem fe  relaciona-se com o intervalo de tempo de amostragem t?  da 

seguinte forma: 

t

fe
?

?
1

 

A máxima frequência Mf  é o limite tal que o espectro de amplitudes ? ?fH  é zero para 

frequências superiores a Mf . 

O Teorema de Shannon (Mari, Glangeaudd e Coppens, 1999), apresenta-se na seguinte 

desigualdade: 

Mffe 2?   



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 29 

O limite de frequência que não pode exceder Mf  é conhecido por frequência de Shannon ou de 

Nyquist. 

A taxa de amostragem e o tempo de amostragem determinam a gama de frequências bem como o 

incremento das frequências amostradas. No domínio tempo, a resolução de um sinal é 

determinada pela taxa de amostragem, no domínio frequência é pelo gama do espectro de 

frequência. 

O conteúdo em frequência do sinal está condicionado pela banda de frequências das antenas, 

pelas características dispersivas do meio e pela amostragem. Quando a não se verifica Mffe 2?  

acontece o fenômeno da dobragem espectral ou “aliasing”. 

Uma operação fundamental no processamento é a filtragem Esta pode ser realizada sobre 

funções que se variam no tempo ou no espaço. Em georadar esta operação é fundamentalmente 

executada sobre sinais no tempo. Contudo como um radargrama corresponde a uma amostragem 

de um sinal tempo no espaço o problema é generalizável a duas dimensões no espaço f-k  

(frequência temporal versus frequência espacial). Aborda-se seguidamente o problema a uma 

dimensão. 

O termo filtro será aplicado como referente a um sistema que possui uma entrada e uma saída. 

Quando uma onda pftA 2cos  entra num filtro linear e invariante no tempo, a saída é também 

harmónica, mas geralmente com amplitude e fase diferentes, seja )2cos( ?? ?ftB . 

O filtro é completamente definido por uma quantidade complexa ? ?fT , dependente da frequência, 

cuja amplitude é dada por 
A
B

 e cuja mudança em fase é dada por ? . 

? ? ?ie
A
B

fT ?  é o factor de transferência do filtro, (Bracewell, 1978) 

Seja ? ?tV1  uma função de entrada no filtro e ? ?tV2  a saída do filtro. 

Utilizando a FFT, decompõem-se ? ?tV1 , obtendo ? ?fS1  no espectro, multiplica-se cada 

componente espectral pelo factor de transferência correspondente do filtro, de forma a se obter o 

espectro ? ?fS2  e volta-se a sintetizar pela TF inversa ? ?tV2 . Apresenta-se em seguida a 

sequência de operações que constitui uma filtragem no domínio da frequência: 

? ? ? ?? ?fSFFTtV 11 ?  passagem do domínio tempo/espaço ao domínio frequência 
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? ? ? ? ? ?fSfTfS 12 ?  multiplicação pelo factor de transferência do filtro 

? ? ? ?? ?fSFFTtV 2
1

2
??  passagem do domínio tempo/espaço ao domínio frequência  

Desta forma, a filtragem pode modificar o conteúdo espectral do sinal amostrado. Outro modo de 

realizar a filtragem é no domínio do tempo. Fazendo uso do teorema da convolução, (Bracewell, 

1978) que permite dizer que a operação multiplicação das transformadas de duas funções no 

domínio frequência é idêntica à convolução das funções no tempo. 

Segundo (Bracewell, 1978) a operação de duas funções ? ?xf  e ? ?xg é definida pela seguinte 

equação integral. 

? ? ? ? ? ?duuxgxfxh ?
?

??

??  

A filtragem é uma operação que visa alterar o conteúdo espectral do sinal, melhorando a razão 

sinal ruído. Pode-se eliminar ou atenuar conteúdo em alta, baixa ou numa determinada banda de 

frequência. São necessários diversos parâmetros para caracterizar um filtro, nomeadamente as 

frequências a que deve funcionar, bem como as atenuações relativas ao corte na(s) fronteira(s).  

Muitos filtros são conhecidos pelas funções para as que são projectados. Assim um Filtro “passa-

alto” filtra para todas as frequências acima da frequência indicada no filtro, ou um Filtro “passa-

baixo” que filtra para todas as frequências abaixo da frequência indicada no filtro. Um Filtro 

“passa-banda” , como o próprio nome indica deixará passar a banda de frequências projectadas 

para o filtro. Pode-se anda referir o Filtro “Notch”, neste caso apagará do espectro uma frequência 

determinada. 

SINAL ANALÍTICO E GANHO 

Segundo (Mari, Glangeaudd e Coppens, 1999), um sinal analítico F(t) ou, na nomenclatura usada 

pelo manual do software utilizado no processamento (Gradix 1.1 da Interpex), um traço complexo 

define-se da seguinte forma: 

F(t)= f(t)+ i f*(t), 

em que a parte real f(t) é o traço amostrado de georadar e a parte imaginária f*(t) é a transformada 

de Hilbert de f(t). A parte imaginária do traço f*(t) obtida pela transformação de Hilbert da parte real 

f(t), possui o espectro de amplitudes do traço original, mas com os componentes de fase (espectro 

de fase) rodados -90?. 
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A variação do sinal analítico no tempo pode ser representada através das seguintes grandezas 

características de uma função complexa: 

Polaridade real (amplitude) – Corresponde à amplitude do traço amostrado no tempo. 

Amplitude instantânea - ? ? 2/122 )(*)()( tftftA ?? , representa-se o módulo da função 

complexa. A amplitude instantânea, pode ser considerada uma função da largura de grupo de 

onda ou envelope.  

Fase instantânea - ?
?

?
?
?

?
?

)(
)(*

arctan)(
tf
tf

t? , diz respeito ao ângulo de fase da função complexa. 

Mostra a continuidade dos eventos no sinal de georadar. É normalmente usada em mapeamento 

de estruturas, pois evidencia um padrão espacial contínuo independente da amplitude. 

Frequência instantânea . )((t) t
dt
d

?? ? , é a derivada da fase instantânea em ordem ao tempo.  

E traduz o conteúdo em frequência ao longo do tempo de aquisição. 

Alguns eventos, presentes nos radargramas, não são observáveis sem que haja alteração das 

amplitudes do sinal. Deste modo o tipo de ganho a aplicar depende dos eventos que se pretende 

realçar. A generalidade dos programas de processamento de sinal de georadar permite a 

aplicação de vários tipos de ganhos. Os utilizados neste trabalho são resumidamente descritos. 

AGC - Automatic Gain Control - Para uma determinada janela temporal as amplitudes do sinal são 

recalculadas em função do máximo da janela. Desta forma as amplitudes mais baixas podem ser 

aumentadas até se tornarem visíveis, tornando possível a visualização do evento. 

Exponencial esférico - Este tipo de ganho está relacionado com as perdas devidas a factores 

como a dissipação óhmica e por atenuação devido a efeitos geométricos. Segundo o manual do 

software (gradix 1.1 da Interpex), a função utilizada é: 

? ? tvvtetg ?? , em que v - velocidade de propagação, ?  - coeficiente de atenuação. 

O manual fornece ainda valores para a velocidade de propagação da onda electromagnética  e 

para o coeficiente de atenuação de acordo com os meios atravessados. No entanto, é de notar 

que nos meios geológicos a heterogeneidade é elevada e os valores dados constituem uma 

apenas uma aproximação dos valores a utilizar. 
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PRINCÍPIOS DE GEORADAR 

O georadar é constituído por uma antena que emite uma onda electromagnética e outra receptora 

onde são detectados ecos provenientes das reflexões e difracções no terreno além de ondas 

provenientes da transmissão directa entre antenas. As antenas são projectadas para uma largura 

de banda, referenciadas pela frequência central e caracterizadas pelo diagrama de antena. Este, 

fornece informações relativamente à directividade das antenas. A cada posição de aquisição no 

espaço é associado um traço que representa a aquisição no tempo. O encadeamento dos vários 

traços constitui um radargrama. A aquisição de dados no terreno pode ser realizada com várias 

disposições geométricas relativamente ao sentido de progressão: antenas dispostas 

paralelamente; uma das antenas paralela e outra perpendicular e ainda perpendiculamente. A 

última é provavelmente a mais comum das geometrias de aquisição. Como já foi abordado, o 

campo electromagnético é polarizado. O vector campo magnético é normal ao vector campo 

eléctrico e ambos normais à direcção de propagação. Segundo (Gary R. Olhoeft - http://www.g-p-

r.com/polariza.htm) a maioria dos equipamentos de georadar utilizam antenas que geram 

polarização linear, com o vector campo eléctrico disposto paralelamente às antenas (emissora e 

receptora) e à superfície topográfica. O mesmo, é perpendicular à direcção de aquisição dos 

dados. Na progressão, se uma barra metálica, disposta perpendicularmente à direcção de 

progressão, estiver subterrada, o vector campo eléctrico é paralelo à barra metálica, como 

resultado observa-se um evento, bem definido, denominado hipérbole de difracção, devido ao seu 

aspecto no radargrama obtido. A forma é devida ao padrão de radiação da antena e à geometria 

relativa à direcção de aquisição. Se as antenas forem rodadas 90o, o vector campo eléctrico é 

perpendicular à barra de ferro, a identificação de algum evento relativo à passagem do sistema 

sobre o corpo é mais difícil. O campo eléctrico disposto paralelamente à direcção de aquisição do 

sinal é uma geometria com uso frequente na identificação de estratificação de subsolo. 

A Figura 14 mostra esquematicamente, com o auxílio de um radargrama, a formação do evento 

denominado hipérbole de difracção. À medida que o dispositivo de aquisição progride no terreno o 

tempo de ida-e-volta da onda electromagnética na posição de aquisição 1 é maior que na posição 

de aquisição 2 e que na posição de aquisição 3. Da posição de aquisição 1 para 2, observa-se o 

encadeamento dos vários traços, resultantes da progressão, o evento devido ao corpo difractor 

posiciona-se a tempos sucessivamente menores. O ponto vermelho, posicionado na radargrama, 

correspondente ao tempo de ida-e-volta da frente de onda (setas vermelhas). O ponto azul 

posiciona-se exactamente sobre o corpo difractor, é o menor tempo de ida-e-volta da frente de 

onda, por conseguinte é representado no tempo mais curto de todos os traços amostrados. À 

medida que o equipamento de aquisição se afasta da vertical do corpo difractor observa-se um 

aumento do tempo de ida-e-volta da frente de onda (setas verdes). O posicionamento do evento 

no traço associado à posição 3 corresponde a um tempo intermédio entre a posição de aquisição 

1 e 2. 
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Figura 14: Hipérbole de difracção. 

Quando os corpos subterrados estão posicionados horizontalmente não se observam hipérboles 

de difração, os eventos são identificados como reflectores horizontais. A Figura 15, mostra 

esquematicamente a formação de um reflector horizontal, durante a progressão do sistema de 

aquisição, num radargrama. O tempo de ida-e-volta da frente de onda para a posição 1 é 

semelhante ao tempo de ida-e-volta para a posição 2 que por sua vez é semelhante ao tempo de 

ida-e-volta da onda electromagnética para a posição 3. Numa observação atenta da Figura 15,  

verifica-se que as primeiras chegadas não estão posicionadas perfeitamente na horizontal. Na 

realidade a superfície topográfica é ligeiramente inclinada para o lado da posição de aquisição 3. 

O efeito de topográfico pode ser mais ou menos notório de acordo com as diferenças altimétricas 

que são ultrapassadas durante a aquisição do sinal. É necessário realizar a operação de ajuste 

topográfico conhecida por correcção estática. O montante da translação a realizar no tempo, para 

cada traço relativamente ao vizinho, é função da velocidade de propagação da onda 

electromagnética no meio. A resolução, que se pode considerar como a capacidade de 

discernimento dos vários eventos no subsolo, é também dependente da velocidade de propagação 

no meio, bem como do comprimento de onda. 

 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 34

 

Figura 15: Reflector horizontal. 

 

A velocidade de propagação é dependente das propriedades eléctricas e magnéticas do meio. É 

então de admitir variação na velocidade a partir do momento em que a onda electromagnética 

penetre no terreno. A variação na velocidade de propagação terá consequências na resolução 

mostrada no radargrama. 

Segundo Hecht E. (1991), fv ?? , em que 

v - Velocidade de propagação da onda electromagnética 

?  - comprimento de onda 

Tf 1?  - frequência, T - período 

Para uma frequência de 100MHz (f), são realizados 100*106 ciclos por segundo (T) ou seja 1 ciclo 

por cada 10 ns (10*10-9 segundo). Por conseguinte cada onda demora 10 ns a completar o seu 

ciclo. Este tempo corresponde à zona “cega” dos radargramas e é o tempo para o qual não se 

consegue definir nenhum evento para além da primeira chegada. Se a onda se propagar à 

velocidade da luz no vácuo (0.3 m/ns), aproximadamente igual à do ar, terá um comprimento de 

onda de 3 metros. O comprimento de onda tem relação com a resolução, esta encontra-se 

abordada no ponto referente à equação de radar. 
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A correcção estática pode ser obtida desde que se conheçam as velocidades de propagação. 

Estas, podem ser obtidas através do estudo das hipérboles de difração ou aplicando a técnica 

auxiliar do CMP. (Common Mid Point). 

A Figura 16 mostra a técnica de aquisição de dados na realização de um CMP. A técnica consiste 

em afastar as antenas emissora e receptora, a distâncias idênticas para cada lado de um ponto 

central posicionado à superfície. Para cada afastamento obtem-se uma leitura no tempo (traço). 

Todos os traços estão associados à mesma posição no espaço (ponto médio). 

 

Figura 16: Modo de aquisição em CMP  

 

 

Figura 17: Tipos de ondas num CMP 
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A Figura 17, é o resultado de um CMP onde se identificam vários eventos. Nas abcissas 

representa-se o espaço e nas ordenadas o tempo. Observa-se ainda que à primeira chegada está 

associado o tempo zero. 

Para o evento denominado onda ar, o declive correspondente à razão entre o tempo e o espaço 

identifica a velocidade da luz 0.3 m/ns. Esta é a onda electromagnética que se propaga entre as 

duas antenas. Para distâncias pequenas a onda terreno está sobreposta à onda ar. Esta 

propaga-se no terreno imediatamente abaixo da interface ar/terreno. O declive da recta 

corresponde à velocidade da onda electromagnética no meio. O evento identificado como onda ar 

refractada  não é mais que uma onda electromagnética que se propaga inicialmente no terreno, 

em determinada velocidade, reflecte e voltando à superfície refracta na interface ar/terreno. Os 

eventos denominados ondas reflectidas correspondem às reflecções das várias interfaces em 

profundidade no terreno. A velocidade, observada no cmp é de empilhamento e é função das 

velocidades de intervalo referentes aos meios percorridos pela onda. 

Num meio estratificado, não homogéneo, onda electromagnética passa por várias camadas com 

propriedades físicas distintas logo com variação de velocidade. O tempo de trajecto da onda é a 

soma dos tempos da onda electromagnética em cada meio atravessado. A velocidade total 

percebida como o espaço percorrido entre antenas e o tempo que demorou, desde a partida até à 

chegada, é denominado velocidade de “Stack” (empilhamento), para essa onda. 

 

Figura 18: Representação de eventos presentes em Cmp’s em sistema coordenado X e T 

As hipérboles desenhadas num cmp, correspondentes as vários eventos de reflecção, possuem 

excentricidades diferentes, correspondentes a velocidades de propagação da onda distintas (NMO 

diferente). O software de processamento utilizado (Gradix 1.0 da Interpex) admite um número finito 

de velocidades de propagação da onda electromagnética no meio. Estas encontram-se na forma 

de uma equação hiperbólica, num sistema coordenado espaço / tempo. Ao longo das hipérboles 

das velocidades pré-determinadas são somados os máximos e mínimos dos traços 

correspondentes aos eventos (reflexões). 

Segundo (pulse EKKo IV, Technical Manual) o tempo de trajecto de uma onda reflectida é: 
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2

2
2

0
2

v
x

tt ?? , em que: t - tempo da chegada; 0t  - tempo de chegada para a separação zero 

entre antenas; x - separação entre antenas e v - velocidade de propagação da onda. 

Quando uma das hipérboles de velocidade pré-determinada coincide com uma hipérbole de 

velocidade associada a um evento de reflexão, a soma efectuada é coincidente com os máximos 

dos vários traços (evento de reflexão), portanto é de grande amplitude. Quando a hipérbole 

associada à velocidade pré-determinada não é coincidente com nenhuma hipérbole de reflexão a 

soma não é coincidente com um alinhamento hiperbólico de máximos, desta forma serão somados 

máximos e mínimos e o resultado da soma tem menor amplitude. 

 

Figura 19: Representação de eventos presentes em Cmp’s em sistema coordenado X2 e T2 

Se o sistema de representação de coordenadas for ortogonal (Figura 19), isto é X2 e T2, as 

hipérboles aparecem como rectas e dos declives de cada recta pode-se determinar a velocidade 

de “Stack” da onda electromagnética. 

 

Figura 20: Espectro de velocidades CMP 
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Os resultados das somas realizadas são sumarizados num diagrama que mostra os espectros de 

velocidade de empilhamento (Figura 20), num diagrama função da velocidade e de 0t . 

Para cada tempo são exibidas as várias velocidades encontradas, correspondentes à soma, ao 

longo das hipérboles, dos máximos e mínimos dos traços. Determinadas as velocidades de 

empilhamento para cada reflector pode-se proceder ao cálculo das velocidades de intervalo para 

cada nível. A fórmula de Dix permite o cálculo das velocidades para cada camada. Segundo (pulse 

EKKo IV, Technical Manual) a fórmula de Dix é: 

1

1
2

1
2

2

?

??

?
?

?
ii

iiii

TT
tVtV

Ui , em que iU  é a velocidade interna da enésima camada, iV  - velocidade 

de empilhamento do reflector e it  - tempo de ida-e-volta da onda electromagnética para o evento 

para “offset” (afastamento) zero (antenas juntas). 

O objectivo final do processamento traduz-se na transformação da representação espaço-temporal 

numa imagem de eventos que é função da direcção de aquisição versus profundidade. 

NOTAS SOBRE CÁLCULO DE VOLUMES 

Segundo Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolsky, S.A., and Vetterling, W.T. (1988), o volume dado 

por uma função ? ?yxf ,  é definido por um integral duplo tal que: 

? ?dxdyyxfVolume
x

x

y

y
? ??
max

min

max

min

,  

O “software” utilizado aproxima o cálculo dos volumes por três métodos numéricos: regra do 

trapézio; regra de Simpson e regra de 3/8 de Simpson. Estes encontram-se definidos e 

desenvolvidos em Press, W.H., Flannery, B.P., Teukolsky, S.A., and Vetterling, W.T. (1988) 

O volume é obtido, segundo cada método de acordo com as seguintes fórmulas. 

Para a regra do trapézio as fórmulas utilizadas são: 

? ? ? ?? ?ColniColniiiii GGGGG
x

A ,1,3,2,1, 2...22
2

?????
?

? ?  

? ? ? ?? ?ColnColn AAAAA
y

Volume ?????
?

? ?1321 2...22
2

 

com os coeficientes na forma {1,2,2,2,2,,...,2,2,2,2,1} 
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Para a regra de Simpson as fórmulas utilizadas são: 

? ? ? ?? ?ColniColniiiiii GGGGGG
x

A ,1,4,3,2,1, 2...424
3

??????
?

? ?  

? ? ? ?? ?ColnColn AAAAAA
y

Volume ??????
?

? ?14321 2...424
3

 

com os coeficientes na forma {1,4,2,4,2,...,4,2,4,2,1} 

Para a regra de 3/8 de Simpson as fórmulas utilizadas são: 

? ? ? ?? ?ColniColniiiiii GGGGGG
x

A ,1,4,3,2,1, 2...233
8

3
??????

?
? ?  

? ? ? ?? ?ColnColn AAAAAA
y

Volume ??????
?

? ?14321 2...233
8

3
 

com os coeficientes na forma {1,3,3,2,3,3,2,...,3,3,2,1} 

Para todas as fórmulas: x?  - espaçamento entre colunas da malha; y?  - espaçamento entre 

linhas da malha; ijG  - valor do nó na grelha para a posição i (linha) e j (coluna). 

Quanto mais próximos forem os valores determinados por cada uma das fórmulas maior será a 

aproximação ao valor real do volume. 
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CAPÍTULO III - APLICAÇÕES, MODELOS E CÁLCULOS 

No presente, aborda-se o trabalho de georadar na área de prospecção. 

O capítulo é iniciado com os testes que permitiram estabelecer a técnica de aquisição de dados 

por georadar na área em estudo. Concretamente tecem-se considerações qualitativas sobre o tipo 

de aquisição, geometria das antenas e frequência central das mesmas. Em ligação íntima, mas 

em fase posterior, aborda-se o processamento do sinal, realizam-se testes e determina-se o 

processamento tipo a realizar em todos perfis de georadar. São apresentadas as interpretações e 

as várias secções de georadar. Elabora-se o modelo geofísico (estratigrafia geofísica), e em 

sequência o cálculo de volumes das areias eólicas acima do nível freático. 

Um caso particular da interpretação é o estudo das dunas. Estas, devido às baixas áreas 

apresentadas nas secções de georadar e pelo facto do seu estudo estar relacionado com os 

agentes de modelação atmosférica são apresentadas no capítulo IV. 

METODOLOGIA DE AQUISIÇÃO DE DADOS POR GEORADAR 

Estabelecida a área de prospecção e o método a empregar, delineou-se a estratégia relativa às 

campanhas de prospecção geofísica a realizar. A metodologia de campo normalmente empregue 

durante a aquisição de dados de Georadar não é muito eficiente em termos da relação esforço 

humano / quantidade de dados obtidos. Deste modo o estudo da relação quantidade / qualidade 

dos dados obtidos em diferentes geometrias e espaçamentos abre perspectivas quanto à 

utilização de outras metodologias de campo. Foi definido um perfil de teste com a finalidade de 

testar a qualidade dos dados nas diferentes geometrias empregues em georadar. Estes foram 

testados com antenas de 25 MHz, 100 MHz e 200 MHz, em diferentes espaçamentos bem como 

na orientação das antenas em relação ao sentido de progressão. Apresentam-se apenas alguns 

radargramas e suas análises. A utilização da aquisição continua deveu-se ao desenvolvimento de 

um par de tapetes de borracha onde se fixaram as antenas e que permitiram aumentar 

significativamente a razão esforço/quantidade de dados. Optou-se nesta fase dos trabalhos pela 

não inclusão da correcção estática (topográfica). Esta não é significativa para o conhecimento da 

influência das várias disposições das antenas em relação ao sentido de progressão, nem em 

relação ao facto de eventualmente se poder utilizar um método de aquisição contínua de dados de 

georadar. A interpretação dos eventos da geofísica associados às estruturas geológicas está 

condicionada pela ausência da correcção estática (topográfica. Os testes realizados permitiram 
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concluir sobra a geometria a utilizar em toda a área. São apresentados dados comparados entre a 

aquisição discreta (“passo-a-passo”) e a aquisição cont ínua. 

AQUISIÇÃO “PASSO-A-PASSO” 

A aquisição de dados numa fase inicial foi realizada com a presença de três operadores, um para 

cada antena e um no controlo de aquisição propriamente dita.  

 

Figura 21: Colocação de uma segunda fita métrica no 

terreno a prospectar. 

 

Figura 22: Progressão no terreno com a finalidade 

de fixar uma terceira fita métrica. 

 

Figura 23: Disposição das antenas de 25MHz em relação ao 

sentido de progressão (direcção da viatura todo-terreno). 

 

Figura 24: Disposição das antenas de 200MHz em 

relação ao sentido de progressão. 

A técnica em campo utilizada consistia numa primeira fase em esticar de 3 ou 4 fitas métricas, 

normalmente de 50 metros cada, ao longo do perfil, com o auxílio de estacas de madeira que 

eram presas ao solo. Terminada a operação iniciava-se a fase da aquisição a partir do início das 

fitas. Realizada a aquisição dos primeiros 150 a 200 metros, o processo voltava ao início, 

esticando-se novamente as fitas após o qual se realizava a aquisição para os seguintes metros. A 

realização da operação de medição das distâncias a percorrer durante a aquisição do sinal de 

georadar de penetração no terreno é ilustrada pela Figura 21 e Figura 22. Em perfis de cerca de 

4000 metros a técnica de aquisição de dados empregue revelou-se morosa, e tendo em 
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consideração que o somatório dos perfis totalizariam algumas dezenas de Km, tornou-se claro que 

esta não seria a técnica adequada a um tal volume de dados. A mudança de técnica que permiti-

se cobrir a área inicialmente prevista teria de aumentar muito radicalmente a razão (aquisição de 

dados / esforço humano). 

 A Figura 23 mostra, para as antenas de 25MHz, a geometria em que as antenas são paralelas à 

direcção de aquisição. A alternativa (Figura 24), ilustrada para as antenas de 200MHz, 

corresponde a uma geometria em que a direcção de aquisição é perpendicular à direcção das 

antenas. Utilizaram-se antenas de 25MHz nas duas geometrias de aquisição em relação ao 

sentido de progressão. Optou-se por apresentar vários radargramas, que exibem características 

distintas função do sinal analítico. Desta forma é conseguida uma interpretação mais elaborada. 

25 MHz - Campo eléctrico normal ao sentido de progressão  

O conjunto de figuras seguinte representa o sinal obtido com as antenas de 25 MHz, numa 

disposição normal ao sentido de progressão e aquisição do tipo “passo-a-passo”.  

 

 

Figura 25: Sinal original Ganho (AGC 58 ns). 

 

A Figura 25, mostra o sinal original, sem nenhum tipo de processamento, visualizado em ganho 

AGC, com janela de 58 ns. Observa-se, sob a linha que demarca os 100 ns após o início da 

aquisição, um reflector ,representado por uma linha de cor vermelha, interpretado como 

pertencendo ao nível freático. O comportamento observado é função da ausência de correcção 
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estática ou topográfica. Nesta fase dos trabalhos de prospecção, não se realizou a aquisição de 

dados altimétricos. 

Descreve-se de seguida e de forma resumida as etapas de processamento do sinal obtido para a 

Figura 26 e seguintes: Correção da deriva das primeiras chegadas (onda ar) para todos os traços; 

Acerto do tempo zero para todos os traços; Filtragem do sinal entre os 15 e 60 MHz e conversão 

tempo / distância através da análise de velocidades, (110 m/ns). 

 

Figura 26: Sinal processado (amplitude) - Ganho (AGC 58 ns). 

 

Um dos modos de visualização mais vulgar, é o observado na Figura 26, embora o ganho 

presente no radargrama seja normalmente aplicado quando se pretende visualizar todo o conjunto 

de informações presente para a totalidade do tempo de aquisição, para este caso cerca de 500 ns, 

não entrando em linha de conta com atenuações. 

Para além do já referido nível freático, observam-se, a várias profundidades, eventos com alguma 

continuidade. Estes, podem ser identificados, na alternância entre o azul e o vermelho, pela 

continuidade ao longo do espaço. De notar as diferentes escalas para os eixos, a profundidade 

está muito exagerada em relação ao espaço percorrido à superfície. As inclinações observadas 

são aparentes. 

A Figura 27, mostra com menor pormenor o nível freático, observa-se coincidência de parte dos 

níveis litológicos, de cor amarela alaranjada mais carregada, com as continuidades observadas no 

radargrama anterior. 
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Figura 27: Sinal processado (amplitude instantânea) (AGC 58 ns). 

 

Na Figura 28, observa-se um contraste entre eventos bastante mais nítido que nos radargramas 

anteriores, a informação relativa à continuidade de estruturas é realçada. 

 

Figura 28: Sinal processado (fase instantânea) (AGC 58 ns). 

A Figura 29 representa os principais eventos interpretados com base na Figura 26, Figura 27 e 

Figura 28. 
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Figura 29: Interpretação dos radargramas anteriores. 

 

A interpretação realizada valorizou a continuidade observada nas maiores amplitudes. A 

identificação comparada dos principais eventos, no tempo e no espaço, pode ser interpretada 

como indicadora da qualidade dos dados na aquisição. São representados reflectores, 

correspondentes a níveis litológicos a cor vermelha, a azul é indicado o nível freático. 

O maior reflector, contínuo, presente em análise nos radargramas apresentados, observa-se na 

quase totalidade entre os 15 e os 20 metros, sobre o lado direito da figura. Observa-se, para a 

mesma profundidade, pequenos trechos (reflectores), que parecem indicar uma continuidade para 

o mesmo nível às profundidades referidas. A profundidades menores, cerca de 10 metros, verifica-

se a presença de dois reflectores, cujas interfaces aparecem interrompidas ao longo do perfil, que 

ligam os extremos da Figura 29. Entre os dois conjuntos de reflectores (níveis), anteriormente 

descritos encontra-se um terceiro conjunto, com profundidades entre os 12,5 e os 15 metros. 

25 MHz - Campo eléctrico paralelo ao sentido de progressão 

O conjunto seguinte de imagens, refere-se ao sinal obtido com as antenas de 25 MHz, numa 

disposição paralela ao sentido de progressão durante a aquisição e com aquisição do tipo “passo-

a-passo”. Neste tipo de orientação de antenas espera-se potenciar a continuidade lateral das 

estrutura horizontais Esta geometria será a aconselhada quando se pretende mapear estruturas 

horizontais contínuas, como por exemplo, níveis de lodos. 

Não se apresenta a imagem de aquisição dos dados, a semelhança com a Figura 25 é elevada e o 

conteúdo de informação observável baixo. 
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Descreve-se de seguida e de forma resumida as etapas de processamento do sinal obtido para a 

Figura 30 e seguintes: Correção da deriva das primeiras chegadas (onda ar) para todos os traços; 

Acerto do tempo zero para todos os traços; Filtragem do sinal entre os 15 e 60 MHz; Conversão 

tempo / distância através da análise de velocidades, (110 m/ns). 

 

Figura 30: Sinal processado, amplitude (AGC 58 ns). 

 

Em relação ao radargrama anterior equivalente (Figura 26), de geometria rodada de 900, observa-

se diferenças no que diz respeito à horizontalidade das estruturas, aqui mais evidente. 

O nível mais profundo encontra-se bem definido, entre os 15 e os 20 metros. O nível intermédio é 

identificado com maior detalhe sobre o lado direito da imagem. O nível mais superficial observa-se 

com maior dificuldade. No entanto, ainda se vislumbra parte no extremo direito e esquerdo da 

figura, sobre o nível anteriormente referido. 
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Figura 31: Sinal processado visto em amplitude instantânea (AGC 58 ns). 

 

A informação dada pela imagem relativa à amplitude instantânea (Figura 31) é de fraca qualidade 

no que diz respeito à identificação dos vários níveis. Observa-se com alguma dificuldade o nível 

mais profundo, sobre o lado direito da figura. 

 

Figura 32: Sinal processado visto em fase instantânea (AGC 58 ns). 
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Na Figura 32 observa-se com clareza o nível mais profundo, dos 15 a 20 metros. Todos os outros 

são identificação menos precisa. O nível freático está bem delineado, com profundidades que se 

situam entre os 2 e os 5 metros de acordo com a altura das dunas. 

 

Figura 33: Interpretação dos radargramas anteriores. 

 

A Figura 33 representa a informação condensada nas análises anteriores, ou seja representa os 

principais eventos interpretados. 

A interpretação resultou idêntica à anteriormente realizada. Encontramos o reflector mais profundo 

(15 a 20 metros) com a continuidade evidenciada anteriormente. Os reflectores mais superficiais, 

nos extremos da Figura 33, encontram-se à mesma profundidade e com as mesmas importâncias 

relativas. Os eventos identificados como intermédios entre os dois conjuntos exibem um 

comportamento idêntico no lado direito de todas as figuras. No lado esquerdo a interpretação 

tornou-se um pouco mais complexa devido ao maior nível de ruído presente. 

100 MHz - Campo eléctrico normal ao sentido de progressão 

Uma análise mais aprofundada da qualidade do método implica a utilização de antenas de 

frequência central distinta da anteriormente utilizada. 

Os radargramas que se apresentam de seguida utilizaram antenas de 100MHz, com estas 

orientadas perpendicularmente ao sentido de aquisição e obtidos pelo método “passo-a-passo”. A 

maior frequência empregue deverá ser reflectida numa resolução espacial maior, no entanto, a 

maior atenuação do sinal poderá criar alguns problemas na identificação e interpretação dos 

eventos em profundidade. Não se apresenta o sinal original, pelo facto de não exibir informação 

relevante para este tipo de análise. 
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Figura 34: Sinal processado polaridade real (AGC 58 ns). 

Descreve-se de seguida e de forma resumida as etapas de processamento do sinal obtido para a 

Figura 34 e seguintes: Correção da deriva das primeiras chegadas (onda ar) para todos os traços; 

Acerto do tempo zero para todos os traços; Filtragem do sinal com um filtro tipo “passa-banda”  

(60 a 120 MHz); Conversão tempo/distância através da análise de velocidades, (110 m/ns). 

A Figura 34 evidencia, para uma profundidade entre os 1,5 e os 5 metros um nível contínuo, do 

extremo esquerdo ao direito da figura, interpretado como sendo o nível freático. Observa-se, sobre 

o lado esquerdo, um reflector contínuo, do início do perfil até aos 200 metros, que reaparece sobre 

o lado direito à mesma profundidade (10 metros). É o mesmo reflector presente nos radargramas 

anteriores. Ao longo do perfil identificam-se partes, sensivelmente nas mesmas zonas, do reflector 

indicado como intermédio, entre os 12,5 e os 15 metros de profundidade. O mais profundo, 

apenas se observa por volta dos 400 metros, numa profundidade correspondente aos 18 metros. 

A atenuação do sinal neste radargrama é grande, apesar do uso de um ganho AGC os reflectores 

mais profundos não são evidentes, o que traduz uma relação sinal ruído mais baixa 

comparativamente ao radargrama obtido a frequências mais baixas. Observa-se uma maior 

resolução espacial, materializável no menor espaçamento entre as cores vermelho e azul. 
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Figura 35: Sinal processado visto em amplitude instantânea (AGC 58 ns). 

 

Na Figura 35 observam-se continuidades para o nível freático (reflector mais superficial), é muito 

nítido, nas extremidades da imagem, o nível dos 10 metros, bem como o que se situa entre os 

12,5 e os 15 metros, também nos extremos da figura. O mais profundo, é observado às cotas 18 

metros na vertical dos 400 metros. 

  

Figura 36: Sinal processado visto em fase instantânea (AGC 58 ns). 
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O radargrama apresentado (Figura 36) é de leitura mais difícil. A maior frequência utilizada dá um 

aspecto indiferenciado, não se havendo informação que sobressaia. A informação contida neste 

tipo de imagem é normalmente interpretada com recurso a outro tipo de suporte que não o papel. 

Desta forma, existe possibilidade de ampliar a imagem melhorando significativamente a percepção 

do conteúdo de informação existente. 

As linhas que indicam a presença do nível freático encontram-se dispostas de forma paralela (3 

linhas), junto à superfície topográfica, nas profundidades até agora interpretadas. 

 

Figura 37: Interpretação dos radargramas anteriores 

 

A Figura 37 resultado da interpretação dos radargramas anteriores, apresenta eventos superficiais 

mais bem definidos que os evidenciados em radargramas anteriores. 

Os reflectores identificados situam-se às mesmas profundidades e nas mesmas posições. Isto é, 

cerca de 10 metros para o reflector mais superficial e profundidades entre os 12,5 e os 15 metros 

para o reflector intermédio. O reflector mais profundo (15 a 20 metros) encontra-se bem 

identificado no lado esquerdo da figura apenas se notando uma pequena extensão na parte 

direita, devido à maior atenuação do sinal, função da maior frequência utilizada. O nível freático 

deve-se manter à mesma profundidade (cerca dos 4 metros), pois os perfis foram realizados em 

intervalos de tempo curtos. 

A maior frequência utilizada mostra claramente uma melhor definição dos reflectores, com o 

aumento da profundidade observa-se uma perda da definição e um aumento evidente do ruído 

relativamente ao sinal. 
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AQUISIÇÃO CONTÍNUA (TAPETE) 

Idealizaram-se alguns modelos no sentido da adaptação de todo o sistema de aquisição e controlo 

de dados no sentido de uma aquisição mais rápida que se materializaram em dois tapetes de 

borracha. Um construído com vista à utilização das antenas de 25 MHz e outro que tem a 

possibilidade de poder fixar quer as antenas de 100 MHz quer as de 200 MHz. Pode-se também, 

alterar a distância entre as antenas bem como a disposição destas em relação ao sentido de 

progressão. 

Os tapetes de borracha utilizados, possuem cerca de 6 mm de espessura, as antenas são fixadas 

no tapete por intermédio de placas em PVC e de parafusos com porcas de orelhas, permitindo 

desta forma a fácil remoção das antenas bem como o rápido ajuste destas a outro tipo de 

geometria. A frente deste é composta pelo próprio material constituinte do tapete colado e 

enrolado a um tubo de PVC que posteriormente foi cosido. Desta forma ganhou-se uma maior 

resistência mecânica à abrasão, permitindo o arraste seguro. Um varapau solidarizado no interior 

do tubo de PVC, permitiu a fixação de cabos para o arraste bem como o manejo destes durante a 

aquisição de dados. 

 

Figura 38: Aquisição de dados de georadar com 

utilização do tapete dimensionado para as antenas de 

100 MHz. 

 

Figura 39: Posicionamento do equipamento de controlo 

e aquisição dentro do veículo tractor. 

 

Uma das vantagens verificadas foi o melhor acoplamento das antenas sobretudo as de baixa 

frequência (de dimensões mais elevadas). O peso próprio dos tapetes foi factor primordial, 

calcando de forma eficaz as ervas, regularizando a superfície sobre a qual era arrastado, 

diminuindo a distância ao solo das antenas. Existem limitações, nomeadamente as que dizem 

respeito ao espaçamento possível entre antenas, função da dimensão dos próprios tapetes, 

relacionado com as disposições geométricas das antenas nos tapetes. A consola do georadar 

conjuntamente como o computador pessoal foram transportados dentro de uma viatura. As 

antenas acopladas ao tapete seguiram a uma determinada distância, função do comprimento das 

fibras ópticas, sendo este preso à mesma viatura. O sistema foi testado nos perfis inicialmente 

utilizados para a realização dos testes em aquisição discreta. Obteve-se, desta forma, informação 
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comparativa que serviu de guia para a determinação das características deste tipo de aquisição, 

bem como do seu grau de fiabilidade. 

25 MHz - Campo eléctrico paralelo ao sentido de progressão 

As imagens seguintes são referidas ao sinal obtido através de arraste com o tapete dimensionado 

para as antenas de 25 MHz, estas dispõem-se paralelamente ao sentido de progressão da 

aquisição. É de notar a diminuição significativa do número de traços que se consegue obter por 

unidade de tempo. Existem equipamentos mais recentes de georadar que conseguem taxas de 

amostragem 10 a 100 vezes mais elevadas. Existindo limitação à capacidade de recepção do sinal 

por parte do equipamento informáticos. 

O processamento dos sinais obtidos, independentemente da geometria e espaçamento das 

antenas, foi semelhante ao anteriormente realizado. Desta forma, tentou-se diminuir o número de 

variáveis no teste do sistema. Todavia, poderia realizar-se uma reamostragem por forma a 

aproximar o número de traços obtidos, por esta técnica de aquisição, com o número de traços 

presente nos outros radargramas analisados. 

 

 

Figura 40: Sinal original (AGC 58 ns). 

O radargrama da Figura 40 mostra o sinal obtido sem nenhum tipo de processamento. Observa-

se, na primeira banda a vermelho, uma diminuição, regular e gradual, do tempo entre a emissão e 

a primeira chegado do pulso electromagnético. Este efeito pode ser relacionado com o 

aquecimento da electrónica do equipamento, com menores solicitações mecânicas verificadas 

durante o processo de aquisição de dados e com um acoplamento ao solo mais eficiente por parte 
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das antenas. Este último factor, provavelmente relacionado com uma regularização do terreno, por 

parte do tapete, diminuindo a distância das antenas ao solo. O nível freático é bem marcado, 

identifica-se pela última linha de cor vermelha, por vezes interrompida. 

Descreve-se de seguida e de forma resumida as etapas de processamento do sinal obtido para a 

Figura 41 e seguintes: Correção da deriva das primeiras chegadas (onda ar) para todos os traços; 

Acerto do tempo zero para todos os traços; Filtragem do sinal entre os 15 e 60 MHz; Conversão 

tempo / distância através da análise de velocidades, (110 m/ns). 

O radargrama da Figura 41, evidencia o nível freático com maior resolução que a imagem da 

figura anterior. Observa-se o nível correspondente à profundidade 10 metros, sobre o lado direito 

da imagem, até aos 200 metros, reaparecendo de forma clara nos últimos 100 metros do perfil à 

mesma profundidade. O nível intermédio é observado entre os 100 e os 200 metros à 

profundidade de 12,5 metros, dando a sensação de reaparecer nos últimos 100 metros a uma 

profundidade ligeiramente superior (14-15 metros). O nível mais profundo é visível a partir dos 300 

metros (18 metros de profundidade), subindo quase até aos 15 e voltando a descer até à mesma 

profundidade, extinguindo-se de seguida. 

 

 

Figura 41: Sinal processado, polaridade real (AGC 58 ns). 
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Figura 42: Sinal processado visto em amplitude instantânea (AGC 58 ns) 

 

Na Figura 42, observa-se o nível freático pouco diferenciado, pode-se identificar o nível dos 10 

metros, cor amarelo alaranjado, com a mesma distribuição espacial definida na figura anterior. 

Quer o nível intermédio, quer o mais profundo não são identificáveis de forma clara nesta imagem. 

 

Figura 43: Sinal processado visto em fase instantânea (AGC 58 ns). 
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Observa-se o nível freático na Figura 43 em posição idêntica à verificada para todos os perfis 

anteriores. É uma imagem muito semelhante, relativamente ao conteúdo em informação, à 

imagem do radargrama da Figura 41. Existe apenas um maior contraste e uma maior relação o 

ruído o sinal para profundidades maiores. 

 

Figura 44: Interpretação dos radargrama anteriores. 

 

A Figura 44 representa os principais eventos interpretados com base na Figura 41, Figura 42 e 

Figura 43. As importâncias relativas das amplitudes mostradas pelos radargramas são as mesmas 

que nas figuras anteriores, bem como a atenção dada à continuidade dos reflectores. O reflector 

mais profundo é identificável aos 18 metros em posição central para todos os radargramas. A 

menor janela temporal utilizada não permite a identificação lateral do mesmo. Aos 10 metros de 

profundidade, nos extremos dos radargramas em análise, é identificável o mesmo reflector 

presente em anteriores considerações. Os termos intermédios (12,5 a 15 metros) estão presentes 

embora de uma forma menos contínua. 

100 MHz - Campo eléctrico normal ao sentido de progressão  

Para o mesmo perfil de teste, o sinal obtido com antenas de 100 MHz utilizou espaçamento entre 

antenas idêntico ao anterior. As antenas foram orientadas perpendicularmente ao sentido de 

progressão, com a técnica de arraste por tapete. 
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Figura 45: Sinal original (AGC 199 ns). 

A Figura 45, representa os dados originais de aquisição pelo método indicado. A posição do nível 

freático é idêntica à apresentada para o perfil anterior. A subida na frequência utilizada reflecte-se 

no menor período de oscilação de cada traço, resultando em bandeados mais apertados entre as 

cores visíveis na imagem. 

 

Figura 46: Sinal processado polaridade real (AGC 58 ns). 

Descreve-se de seguida e de forma resumida as etapas de processamento do sinal obtido para a 

Figura 46 e seguintes: Correção da deriva das primeiras chegadas (onda ar) para todos os traços; 

Acerto do tempo zero para todos os traços; Filtragem do sinal com um filtro passa-banda entre 60 

e 120 MHz; Conversão tempo/distância através da análise de velocidades, (110 m/ns). 
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Na Figura 46, observa-se a presença do nível freático, sob a forma de reflector mais superficial, 

contínuo, descrevendo uma ondulação entre os 5 e os 2 metros de profundidade a toda a 

extensão do perfil. O reflector mais profundo é pouco visível, identificando-se parte entre os 350 e 

os 450 metros de extensão para profundidades superiores aos 15 metros. O nível intermédio 

encontra-se bastante interrompido, situa-se por volta dos 13 metros onde e é mais visível entre os 

100 e os 400 metros. 

 

Figura 47: Sinal processado visto em amplitude instantânea (AGC 58 ns). 

A Figura 47 evidencia o mesmo tipo de informação que a imagem da figura anterior. Os reflectores 

identificados estão evidenciados pela cor amarelo alaranjado. 

 

Figura 48: Sinal processado visto em fase instantânea (AGC 58 ns). 
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O radargrama apresentado pela Figura 48 é de leitura difícil. A maior frequência utilizada dá um 

aspecto indiferenciado, não se havendo informação que sobressaia. As linhas que indicam a 

presença do nível freático encontram-se dispostas de forma paralela (3 linhas), junto à superfície 

topográfica, nas profundidades até agora admitidas. 

 

 

Figura 49: Interpretação dos radargrama anteriores. 

 

A Figura 49 representa a interpretação efectuada com base na Figura 46, Figura 47 e Figura 48. 

Da interpretação conjunta, resulta a identificação de três refletores agrupados de acordo com as 

profundidades a que se encontram. O reflector mais profundo situa-se entre os 15 e os 20 metros 

presente sobre o lado direito da Figura 49. O conjunto mais superficial encontra-se em 

profundidades de cerca de 10 metros. Um conjunto intermédio acompanha longitudinalmente a 

linha dos 14 metros. É de notar que o conjunto de eventos situado à profundidade de 14 metros 

apresenta uma maior continuidade lateral em relação à verificada em anteriores interpretações. O 

nível freático apresenta-se aproximadamente aos 4,5 metros de profundidade, como é visível pelo 

maior decaimento da amplitude do sinal presente na Figura 47 (amplitude instantânea). 

SÍNTESE 

O maior ou menor contraste, função das respostas das propriedades físicas dos diferentes 

materiais constituintes do meio (heterogéneo), permite individualizar eventos com maior ou menor 

nitidez, conforme abordado no capítulo I. As secções de georadar obtidas representam uma 

medida dessa resposta, face a uma solicitação electromagnética,. 
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Um determinado evento, em princípio contrastante com o meio envolvente, pode ser relacionado 

com determinado meio, por aferição com informações provenientes de outro tipo método ou 

técnica. 

Os eventos interpretados nas várias secções de georadar em análise posicionam-se em 

profundidades distintas, e podem-se agrupar em três níveis distintos. O primeiro, mais superficial, 

é evidenciado por um reflector que se posiciona a uma profundidade média de 10 metros, o 

segundo, mais profundo, entre os 13 e os 15 metros e o último a cerca de 18-20 metros. No 

entanto, todos os reflectores evidenciam variações quer na continuidade quer na profundidade, de 

acordo com a posição no perfil, sendo possível observar variações superiores a 4 metros de 

amplitude no reflector mais profundo. As variações na profundidade observadas aproximam os 

diversos reflectores a distâncias inferiores a 2 metros, sendo apenas possível individualiza-los por 

observação das continuidades. 

Resumem-se de seguida as principais observações retiradas das duas metodologias utilizadas 

durante a aquisição. 

Aquisição “passo-a-passo” 

Da análise dos diferentes radargramas até aqui observados pode-se concluir de uma forma geral 

que: 

1- A utilização de antenas de frequência central distinta (25 MHz e 100MHz) na área em estudo 

não altera a capacidade de discernimento dos principais eventos por parte do método, sobretudo 

os menos profundos; 

2- As diferentes geometrias relativas ao posicionamento das antenas não altera significativamente 

a qualidade dos dados obtidos. 

Aquisição contínua (tapete) 

Da comparação entre a progressão em tapete das antenas de 25 MHz numa disposição paralela 

ao perfil e a progressão em tapete das antenas de 100 MHz numa disposição normal, resulta o 

seguinte: 

1- A utilização de antenas de frequência central distinta (25 MHz e 100MHz) na área em estudo 

não altera a capacidade de discernimento dos principais eventos por parte do método; 

2- As diferentes geometrias relativas ao posicionamento das antenas não altera significativamente 

a qualidade dos dados obtidos. 
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Da análise dos radargramas, conclui-se a existência comum dos principais eventos no espaço e 

no tempo. 

A independência da disposição e da frequência central das antenas para este tipo de problemática 

torna possível a utilização de um sistema mais rápido de aquisição de dados. 

Generalizações para a área em estudo 

As interpretações dos radargramas com diferentes frequências e geometrias em relação à 

direcção de aquisição do sinal indicam a presença comum dos principais eventos no espaço e no 

tempo. Quando comparados com a metodologia de arraste do tapete verifica-se a não existência 

de eventos significativamente diferentes. 

Uma das principais diferenças entre os radargramas quando obtidos pela técnica de arraste com 

tapete e quando obtidos por aquisição “passo-a-passo” reside no facto do número de sinais 

(traços) ser inferior quando obtido com o tapete, influenciando de alguma forma a resolução de 

eventos de menor continuidade no espaço. A janela temporal necessária para que cada traço 

atingisse a profundidade requerida tornou a aquisição mais lenta no tempo o que implicou uma 

diminuição do número de traços presentes nos radargramas. Estes factos levaram à diminuição da 

janela de aquisição temporal o que se reflectiu nas profundidades obtidas e consequentemente à 

não identificação dos eventos mais profundos. 

A velocidade de aquisição no terreno foi grosso modo constante, contudo as variações de 

velocidade foram um tanto maiores no início devido à falta de adaptação da técnica. O melhor 

acoplamento das antenas quando fixados no tapete parece influenciar de forma positiva a relação 

sinal/ruído. Refere-se que com este esquema de aquisição em pleno funcionamento se 

conseguiram velocidades de cerca de 2500 metros por hora, com taxas de aquisição de cerca de 

uma amostra em cada 3,5 segundos. Além de um menor esforço humano, existiu um incremento 

na taxa de amostragem em relação ao praticado anteriormente.  

De referir ainda como responsável da aquisição a distribuição de tarefas encontrou-se mais 

especializada. Verificou-se que o manejo do tapete construído para as antenas de 25 MHz era 

mais problemático que para o tapete construído para as antenas de 100MHz. De notar ainda, que 

todo o sistema se encontra mais resguardado de eventuais choques, neste caso, a geomorfologia 

da área foi factor fundamental (areias de duna do quaternário), pois o arraste do tapete efectuou-

se de forma suave. Também as ligações entre as antenas e a consola (fibras ópticas) não 

sofreram tanto solicitação mecânica, melhorando significativamente a qualidade da amostragem. 

Pelas considerações anteriores optou-se pela utilização extensiva das antenas de 100 MHz 

fixadas no tapete com disposição paralela ao sentido de progressão. Tendo em consideração que 

os perfis a realizar eram de grande extensão optou-se por uma taxa de amostragem espacial da 
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ordem dos 3,5 metros, conseguindo desta forma aumentar a amostragem temporal para cerca de 

600 ns, conseguindo deste modo uma profundidade ligeiramente maior. 

PROCESSAMENTO (TESTES) 

Neste ponto são tratadas as etapas principais do processamento. O perfil R, pela sua menor 

extensão é o escolhido nesta fase de testes. São colocadas em paralelo algumas etapas de 

processamento, analiza-se o conteúdo em frequência e são estabelecidas comparações entre as 

diversas imagens. O aspecto relativo à visualização dos dados (ganhos) foi também abordado. As 

etapas de processamento são encadeadas, no entanto é possível realizar um “by-pass” a uma ou 

mais das etapas. Para cada imagem descrita é ainda referido o processamento anteriormente 

efectuado. 

Pretende-se, desta forma, estabelecer um padrão de processamento a todos os perfis de 

georadar. Parte-se do princípio que existe uma homogeneidade litológica em toda a área, só 

assim é possível desprezar possíveis variações laterais nas propriedades físicas. Estas, a serem 

significativas obrigariam a um processamento que as tivesse em conta. 

O software utilizado no processamento do sinal não permite a representação da escala de cores 

associadas às amplitudes relativas dos vários sinais. São seguidamente descritas as várias 

escalas de acordo com o tipo de visualização. 

A representação do sinais em amplitude é feita através de uma escala de cores, o amarelo no 

extremo positivo de amplitude (1) e à medida que as amplitudes vão decaindo passa pelo 

vermelho sendo a cor branca a representada pela amplitude zero, a parte negativa da oscilação 

está representada nos azuis sendo o mais claro atribuído à amplitude máxima negativa (-1). Nos 

sinais representados por amplitude instantânea os valores estão compreendidos entre 0 e os -30 

db, com a escala de cores entre o vermelho e o azul, passando pelo amarelo. As representações 

em escala de cor relativas à fase instantânea vão desde o violeta (para desfasamentos de 180?) 

torna-se vermelho e depois amarelo nos desfasamento nulos, passando pelo verde e azul e nos 

desfasamentos de -180? volta à cor violeta. 

PERFIL TESTE (PROCESSAMENTO DEFINIDO) 

A Figura 50, correspondente ao perfil R, representa os dados não processados, visualizada com 

ganho AGC para uma janela de 60 ns. 

É observada uma componente de baixa frequência conhecida como “Wow”, na Figura 50 traduz-

se no tom azul dominante. 
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Na Figura 51 representa-se a média do espectro de amplitude dos traços representados pela 

Figura 50. Sobre o lado esquerdo está representado o radargrama (Figura 50) comprimido no 

espaço. A média do espectro de amplitude está posicionada sobre o lado direito, nas ordenadas 

lêem-se as amplitudes lineares e nas abcissas as frequências. É ainda de notar a presença de 

uma banda para frequências próximas de zero (Wow) e outra com frequência central 60 MHz.  

Realizar-se-ão outros espectros de amplitude, de acordo com as etapas de processamento. Desta 

forma, poder-se-á acompanhar a evolução do conteúdo espectral médio do sinal devido ao 

processamento e compara-lo com outros espectros de amplitude médios. A Figura 51 é portanto 

uma imagem sujeita a comparações posteriores. 

 

 

Figura 50: Dados iniciais (Perfil R) 
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Figura 51: Espectro médio de amplitude (perfil R) 

 

Uma das etapas de processamento, normalmente a primeira, é a remoção da deriva no tempo, o 

termo em inglês é o “Drift Removal”. Na Figura 50 observa-se que as primeiras chegadas não 

estão alinhadas, isto é a primeira chegada para cada traço não se encontra posicionada ao 

mesmo tempo que a primeira chegada do traço vizinho. A deriva no tempo está normalmente 

associada a factores externos à aquisição de dados. Esta correcção baseia-se num número de 

rotinas de correlação entre traços. A correlação cruzada das amplitudes e a função de energia são 

as mais utilizadas. Isolando, numa janela de tempo e num traço, o pacote característico da 

primeira chegada estipula-se o evento que deste modo servirá para correlacionar na banda onde 

se encontram as primeiras chegadas de todos os traços do radargrama. 

As figuras seguintes (Figura 52, Figura 53 e Figura 54) apresentam-se limitadas no tempo (até aos 

100ns), com o objectivo de tornar mais fácil a ilustração do processamento. 

Na Figura 52, visualizada com ganho AGC 58 ns, mostram-se os resultados para um alinhamento 

de primeiras chegadas com a função de energia. O alinhamento da primeira chegada do traço é 

efectuado no arranque do sinal. Se a largura em amplitude da parte positiva do traço no tempo 

não for constante, como se verifica na figura, a amplitude zero, entre a parte positiva e a parte 

negativa da primeira chegada, não se encontra alinhada no tempo podendo deformar eventos 

presentes em tempos maiores. Utilizou-se para a remoção da deriva por função de energia os 
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seguintes dados: Janela temporal de procura 32.04 ns; Janela temporal do operador 5.61 ns; 

Tempo zero acertado para os 42.45 ns. 

 

Figura 52: Alinhamento de primeiras chegadas, função de energia (Perfil R). 

A Figura 53, visualizada com ganho AGC 58 ns, mostra o alinhamento correspondente à amplitude 

zero na passagem entre a parte positiva e negativa da primeira chegada. A remoção da deriva foi 

realizada por correlação cruzada. Esta correcção foi sobreposta à anterior. Um primeiro 

alinhamento por função de energia permite que a correcção por correlação cruzada produza 

melhores resultados. 

 

Figura 53: Alinhamento de primeiras chegadas, correlação cruzada (perfil R). 
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Utilizou-se para a remoção da deriva por função de energia os seguintes dados: Remoção da 

Deriva por correlação cruzada; Janela de procura 9.61 ns; Janela do operador 4 ns; Tempo zero 

acertado para os 48.06 ns. 

A operação seguinte consiste em atribuir ao alinhamento de primeiras chegadas o tempo zero. A 

Figura 53 mostra para o alinhamento das primeiras chegadas se encontra a mais de 40 ns. Se as 

primeiras chegadas se encontrarem no tempo zero pode ser contabilizado o tempo de ida-e-volta 

a qualquer evento em profundidade. O tempo zero corresponde ao momento em que a emissão do 

pulso electromagnético é efectuada. A primeira chegada é efectuada pelo ar (onda ar) sendo a 

velocidade de propagação considerada para o ar de 0.3 m/ns. Se a antena receptora estiver a 

uma distância de cerca de 1,2 metros da antena emissora, o tempo zero deverá encontrar-se 

cerca de 4 ns antes do registo do início da primeira chegada. Na prática, verifica-se que as 

amplitudes da onda ar não são sempre iguais, é difícil arbitrar qual o traço que vai reger todo o 

radargrama relativamente à primeira chegada. Se aplicarmos a regra do traço de maior amplitude, 

o traço de menor amplitude estará afectado por um acréscimo no tempo, ou seja o tempo zero 

encontra-se atribuído a um momento antes da emissão. Por outro lado, se a regra for a do traço 

de menor amplitude, pode acontecer que o tempo zero se posicione depois da chegada da onda, 

identificada no radargrama para o traço de maior amplitude. 

 

Figura 54: Tempo zero (perfil R) 

Na Figura 54, visualizada com ganho AGC 58 ns, observa-se a opção de definir o tempo zero 

cerca de 5 ns antes do alinhamento realizado pela correlação cruzada. Observa-se uma 

translação no eixo das ordenadas (tempo), em relação à Figura 53. 
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Observa-se que a Figura 50 é tingida quase uniformemente por um tom de azul. Efectivamente 

trata-se de um sinal com uma componente de baixa frequência (Figura 51) com grande amplitude 

responsável por esse desvio. A Figura 55, visualizada com ganho AGC 58 ns, representa a etapa 

seguinte do processamento, onde através de um filtro denominado “deWow” pretende-se retirar 

parte da baixa frequência observada. Efectivamente a imagem apresentada é bastante diferente 

da imagem original (Figura 50), nota-se agora a presença de eventos até tempos superiores a 300 

ns. O filtro utilizado remove o WoW abaixo dos 3.77 MHz. Efectivamente esta operação é a 

primeira a alterar o conteúdo em frequência temporal do sinal. A Figura 56 mostra o espectro 

médio de amplitude para todas as frequências contidas no sinal. Da leitura directa podemos 

observar que as amplitudes posicionadas em frequências próximas de zero (Figura 51) estão 

agora muito reduzidas e em consequência o máximo em amplitude posiciona-se sobre a 

frequência central 60 MHz. Pode-se ainda observar que, apesar da secção de georadar se ter 

realizado com antenas de frequência central de 100 MHz, existem componentes de alta 

frequência, mas de  baixa amplitude, no sinal. Pode -se agora observar que na Figura 55 as 

primeiras chegadas se encontram perfeitamente alinhadas no tempo zero. A diminuição do 

conteúdo em baixa frequência não distorceu o alinhamento realizado pela correlação cruzada para 

a primeira chegada. Efectivamente se o alinhamento tivesse sido apenas realizado pela função de 

energia no arranque da onda ar a filtragem teria como consequência um desalinhamento dos 

traços. 

 

Figura 55: “Dewow” (perfil R) 
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Figura 56: Espectro médio de amplitude após DeWow (perfil R) 

 

As antenas são caracterizadas pela sua frequência central, ou seja têm uma resposta superior 

para uma gama de frequências cuja central é neste caso 100 MHz. Uma das maneiras de 

aumentar a razão sinal/ruído é aproximar o conteúdo espectral do sinal às frequências para quais 

as antenas são projectadas. No espectro de amplitude, os parâmetros do filtro são relativos às 

características do factor transferência do filtro. 

A Figura 57, visualizada com ganho AGC 58 ns, representa a etapa seguinte do processamento. 

Utilizou-se um filtro passa-banda entre os 60 e os 120 MHz, com decaimentos simétricos para as 

baixas e altas frequências (12 Db). Relativamente à Figura 55 as diferenças são notórias. O 

conteúdo elevado em baixa frequência no sinal (tom azul) não é agora visível. O radargrama 

assim apresentado evidencia eventos mais profundos e com maior resolução. 

Quando se comparam os espectros médios de amplitude (Figura 56 e Figura 58) verificam-se 

conteúdos em frequência completamente distintos. A banda de frequências é mais apertada 

(Figura 58), há uma diminuição significativa do conteúdo em alta e em baixa frequência e ainda se 

verifica que o máximo da banda de frequências está posicionado sobre os 65 MHz. 
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Figura 57: 1º Filtro passa-banda 60 MHz - 120 MHz (perfil R) 

 

 

Figura 58: Espectro médio de amplitude - 1º Filtro passa-banda 60 MHz - 120 MHz (perfil R) 
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O conteúdo em frequência do sinal observado no espectro médio de amplitude (Figura 58) não é 

simétrico, apesar do filtro projectado o ser. A resposta da filtragem nem sempre é eficaz com a 

aplicação de um só filtro, particularmente se existirem frequências com grande amplitude nas  

bandas de decaimento do filtro. Na Figura 58 pode-se observar um conteúdo, nas bandas de 

decaimento do filtro, relativamente mais elevado de alta frequência relativamente ao de baixa 

frequência. 

O uso de um segundo filtro, com as mesmas características, pode aproximar aos resultados 

pretendidos. A Figura 59, visualizada com ganho AGC 58 ns, mostra a secção de georadar após 

utilização de um segundo filtro, projectado com as mesmas características. Os eventos de maior 

amplitude, mais importantes no presente caso, encontram-se mais diferenciados relativamente aos 

da Figura 57. Efectivamente a utilização do segundo filtro parece ter diminuído a amplitude do 

ruído, este pode ser visualmente identificado pelo aspecto mais granulado da Figura 57. 

Na Figura 60 mostra-se o espectro médio de amplitude da Figura 59. A comparação entre os 

espectros médios de amplitude das duas filtragens (Figura 58 e Figura 60), mostra que a segunda 

filtragem diminuiu o conteúdo das baixas e das altas frequências, observa-se ainda que a banda 

de frequências existente no sinal é mais apertada e simétrica. Conclui-se que a segunda filtragem 

retirou algumas frequências responsáveis pelo ruído observado na Figura 57. 

 

Figura 59: 2º Filtro passa-banda 60 MHz - 120 MHz (perfil R) 
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Figura 60: Espectro médio de amplitude - 2º Filtro passa-banda 60 MHz - 120 MHz (perfil R) 

Até ao presente momento não se observou a influência da topografia nas secções analisadas. A 

influência da geomorfologia é particularmente evidente em georadar dadas as altas resoluções do 

método e tanto mais se observa quanto maiores foram as diferenças altimétricas ultrapassadas 

durante a aquisição de dados. 

A Figura 61, visualizada com ganho AGC 58 ns, mostra uma translação no tempo para os traços 

que compõem a secção de georadar. Esta etapa de processamento é denominada de correcção 

estática e implica o conhecimento da velocidade de propagação da onda no meio. Por realização 

dos cmp’s, anteriormente abordados, determinou-se uma velocidade de 0.11 m/ns. O 

conhecimento da altimetria é também fundamental, pois só assim se pode determinar o montante 

da translação a aplicar a cada traço. 

A superfície topográfica é agora visível e desenha os edifícios dunares que foram ultrapassados 

durante a aquisição de dados. Observa-se ainda um primeiro reflector ao longo de toda a secção 

de georadar, bem delineado, a que corresponde o nível freático. Na Figura 59 o reflector 

associado ao nível freático não é regular e descreve um ondular que tem correspondência com a 

superfície topográfica. O plano definido pela linha tempo zero pode ser aproximado a um plano de 

simetria relativamente ao nível freático, partindo do princípio que este é regular e necessariamente 

horizontal. 

A Figura 61 evidencia continuidade para os eventos de maior amplitude, no entanto é possível 

observar continuidade para os eventos de menor amplitude. Uma das forma de se realçar as 
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continuidades para os eventos de menor continuidade no espaço é através da utilização de um 

filtro que trabalha no tempo e no espaço. 

 

Figura 61: Correcção estática ou topográfica (perfil R) 

 

Figura 62: Soma de dois traços consecutivos(perfil R) 
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A Figura 62, visualizada com ganho AGC 58 ns, resulta da aplicação de um filtro em que cada 

traço no tempo é resultado da média dos dois traços vizinhos. Observa-se, por comparação entre 

a Figura 61 e a presente, uma maior coerência lateral entre traços consecutivos, isto é, as 

continuidades dos eventos menos notados são agora mais perceptíveis. Efectivamente existe um 

realçar das amplitudes relativas aos eventos em qualquer tempo concomitantemente com uma 

diminuição de ruído, de um modo geral existe uma maior coerência entre os traços. 

 

Figura 63: Conversão topográfica (perfil R) 

 

A Figura 63, visualizada com ganho AGC 58 ns, é o resultado da conversão tempo/distância. O 

eixo das ordenadas apresenta agora uma escala de elevações (metros) em vez da escala 

temporal (ns). A transformação do tempo para distância obriga ao conhecimento das velocidades 

de propagação da onda electromagnética, como abordado anteriormente. A imagem que a Figura 

63 apresenta é o resultado final das várias fases de processamento. 

OPÇÕES DE PROCESSAMENTO 

Existe uma infinidade de opções nas várias fases do processamento, bem como na visualização 

dos dados. Uma variação na escala de cores é suficiente para realçar determinados eventos em 

detrimento de outros, mesmo que o conteúdo espectral do sinal seja o mesmo. Sob esta 
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perspectiva apresentam-se opções de processamento que de certo modo justificam as opções 

tomadas. 

As figuras apresentadas possuem o mesmo tipo de processamento, exeptuando numa das fases 

em que se verifica afastamento do anteriormente realizado. Iniciamos a abordagem pela fase da 

filtragem em frequência temporal. 

A Figura 64, visualizada com ganho AGC 58 ns, mostra uma resolução espacial superior à Figura 

63. A filtragem foi realizada com um filtro do tipo passa-banda entre os 100 e os 160 MHz e possui 

as mesmas características de decaimento em frequência. Apresenta uma resolução elevada, 

superior à apresentada pela Figura 63. No entanto, em relação a esta, observa-se uma maior 

presença de ruído, particularmente para profundidades superiores a 10 metros e identificável pelo 

aspecto granulado da imagem.  

A Figura 65 é o resultado do processamento em que se alterou as características do filtro passa-

bando. Este foi projectado para a banda 40-100 MHz. Relativamente à Figura 63 observa-se uma 

menor resolução para os eventos identificados, bem como um aumento do ruído. 

Pelo exposto, optou-se pela utilização em todas as secções de georadar da filtragem exposta para 

a Figura 63. Ou seja, um filtro passa-banda entre os 60 MHz e os 120 MHz. 

 

 

Figura 64: Filtragem em alta frequência 100-160 MHz (perfil R) 
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Figura 65: Filtragem em baixa frequência 40-100 MHz (perfil R) 

 

Os ganhos aplicados na visualização das imagens são de importância fundamental. Estes, por 

exemplo, permitem ter uma percepção das atenuações da onda propagante no meio. Desta forma 

podem-se definir estruturas contrastantes na atenuação em relação ao meio envolvente. A 

condutividade conforme abordado anteriormente é uma propriedade associada à atenuação. 

Podem-se identificar meios com conteúdo elevado em água, já que associado a esta se 

encontram zonas normalmente de maior condutividade. O ganho exponencial esférico é um dos 

mais utilizados e pode ser utilizado para definir aterros, níveis freáticos, etc. 

Pode-se também optar pela visualização total da secção de georadar. Neste caso o AGC é das 

soluções mais utilizadas. 

Aborda-se resumidamente qual a janela a empregar num ganho AGC. As etapas de 

processamento foram as definidas para todo o processamento (Figura 63) apenas variando a 

janela de temo do ganho AGC. Desta forma não existem diferenças relativas ao espectro de 

amplitude e de fase dado o processamento foi o mesmo. 

A Figura 66 mostra um ganho ACG com janela de 120 ns. Para uma janela temporal de AGC 

muito grande a informação de maior amplitude sobressai facilmente . No entanto, existem eventos 

que por se encontrarem relativamente próximos no tempo são completamente apagados. Os 

eventos que se situam na zona branca imediatamente abaixo dos edifícios dunares, são exemplo 

do problema referido. 
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A Figura 67 mostra um ganho ACG com janela de 20 ns. Como contraposição ao facto de se 

ocultarem fenómenos importantes no tempo devido à utilização de uma janela de tempo 

demasiadamente elevada, os eventos podem ficar completamente diluídos numa matriz de 

eventos mais ou menos uniformes na qual quase nada sobressai tornando a interpretação 

bastante difícil. 

 

Figura 66: Filtro “Passa-banda” entre os 60 MHz - 120 MHz e ganho AGC 120ns (R100T1) 

 

 

Figura 67: Filtro “Passa-banda” entre os 60 MHz - 120 MHz e ganho AGC 20ns (R100T1) 
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RADARGRAMAS (INTERPRETAÇÕES) 

Os perfis de georadar geram secções que são uma medida de resposta do contraste nas 

propriedades físicas. O sinal está sujeito a várias fontes de degradação (vários tipos de atenuação 

e ruído, etc). A existência de um determinado evento diferenciável com outras técnicas não é 

premissa para a sua descriminação na presente. Este método permite elaborar modelos de 

subsolo baseados numa estratigrafia geofísica. 

A qualidade da interpretação é função da qualidade das imagens obtidas em cada radargrama 

(função do processamento efectuado), da capacidade de estabelecer relações entre os diversos 

radargramas e por fim da análise e relacionamento de todas as informações disponíveis. Existem 

casos em que a resposta electromagnética não distingue a litologia. 

Apresentam-se os vários radargramas após a descrição das interpretações. Por cada perfil são 

mostradas seis radargramas. O primeiro corresponde aos dados iniciais, os restantes ilustram-se 

com correcção estática e conversão tempo/distância. O segundo fica pelo DeWow (passa-alto) 

enquanto os outros radargramas resultam da filtragem passa-banda e correspondem a: amplitude; 

amplitude instantânea e fase instantânea. Todos foram apresentados com ganho AGC, à exepção 

do último radargrama (amplitude) cuja imagem foi obtida com ganho exponencial esférico. 

O primeiro radargrama (dados originais) mostra os dados aquiridos. No segundo radargrama 

(“Dewow”) já é visível o nível freático e outros horizontes geofísicos. Este é o que melhor ilustra as 

informações interpretadas na totalidade dos radargramas apresentados. Será utilizada de forma 

extensiva como guia durante a descrição das interpretações. O radargrama da amplitude possui 

informação relevante, nomeadamente no que diz respeito à definição geométrica de estruturas em 

forma de “U” e revela ainda o posicionamento do nível freático. O radargrama apresentado em 

quarta posição corresponde à visualização em amplitude instantânea e marca de forma clara os 

horizontes geofísicos com maior contraste. O radargrama correspondente à fase instantânea 

identifica a continuidade das estruturas existentes. Antes da imagem da interpretação é 

apresentado o radargrama correspondente à amplitude, vista em ganho exponencial esférico. 

Retiram-se desta informações relativamente ao decaimento do sinal em amplitude. 

A imagem correspondente à interpretação é resultado da sobreposição de interpretações 

complementares, realizadas sobre os diversos radargramas que constituem cada perfil. A 

plataforma de trabalho utilizada nesta tarefa foi o “software” “Photoshop 5.5” da Adobe. Existe 

vantagem quando se trabalha com diversos níveis dadores de informação, é possível pequenos 

ajustes na interpretação de acordo com as informações provenientes dos vários radargramas. 

Pelo facto de apenas se definirem os principais eventos não haverá comentários acerca das 

estruturas desenhadas com a cor cinzenta. No entanto, o padrão/textura constituem objecto de 

orientação na interpretação dos vários horizontes geofísicos apresentados. 
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O exagero na escala vertical em relação à horizontal é variável entre 20 a 40 vezes de acordo com 

a dimensão do perfil e as necessidades de representação. 

VRML (VIRTUAL REALITY MODELING LANGUAGE) 

A interpretação individual dos diversos radargramas está sujeita à coerência da ligação do 

conjunto. O “vrml” é uma linguagem que permite construir uma visualização 3D da área de estudo, 

com a implantação dos diversos radargramas produzidos no “Gradix 1.0”. É desta forma possível 

testar a continuidade espacial através do cruzamento entre perfis. Para o efeito as imagens 

geradas no processamento deram entrada na versão 99 do programa RockWorks para que a 

visualização seja conseguida através da versão “freeware” do programa GLView. 

 

 

Figura 68: VRML - Sinal em amplitude instantânea. 

 

A Figura 68 mostra, sobre a carta militar da área de estudo, uma das possíveis imagens 3D 

relativas à integração dos radargramas correspondentes à amplitude instantânea. Nesta o 

observador encontra-se posicionado a Sudeste e tem uma perspectiva da área para Noroeste. 
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Figura 69: VRML - Sinal processado (Dewow). 

Sob a mesma perspectiva, agora sem a implantação do perfil V, a Figura 69 mostra a integração 

espacial dos radargramas correspondentes à amplitude (DeWow). Pode-se verificar quer pela 

Figura 68 quer pela Figura 69 que existe uma continuidade dos principais reflectores. 

Apresenta-se seguidamente as interpretações das várias secções de georadar que suportam a 

estratigrafia geofísica. Esta optou por por uma categorização cromática que distingue do topo para 

a base os horizontes amarelo, magenta, verde, azul-claro, vermelho, amarelo e azul. 

PERFIL R 

A interpretação (Figura 76), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - Figura 71, Figura 72, Figura 73, Figura 74 e Figura 75) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 74). Os horizontes propostos, 

em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na continuidade dos 

vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

Representado por uma linha fina de cor amarela está um reflector interpretado com sendo o nível 

freático. Este, pode ser observado em todos os radargramas que compõem o perfil. A 

continuidade do reflector, bem como as observações de campo relativamente à profundidade do 

nível freático, corroboram no sentido da interpretação. Diminui de profundidade à medida que nos 
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deslocamos para Este. A Oeste, por baixo do primeiro edifício dunar, a profundidade a que se 

encontra é a mais elevada, com cerca de 7 metros. No extremo Este encontra-se a cerca de 2 

metros de profundidade, sendo a mínima exibida pelo reflector em análise. O valor em cota mais 

reduzido é de 20 metros, a cerca de 350 metros do início do perfil. 

Ao primeiro reflector observado, após o interpretado como o nível freático, foi atribuída a cor 

magenta (Figura 76). É identificado mais facilmente na Figura 71 e Figura 72. É um reflector com 

uma espessura muito baixa, encontrando-se frequentemente interrompido. Desenha um elevado 

número de estruturas em forma de “U”, podem atingir mais de 50 metros de largura e têm uma 

profundidade média de cerca de 1 metro. Apresenta a sua maior profundidade a Oeste (cota 17,5 

metros), com cerca de 9 metros de profundidade na prumada do primeiro edifício dunar. 

Desenvolve-se de uma forma regular, acompanha a superfície freática e aproxima-se da mesma 

em direcção a Este. A área dos radargramas definida entre este reflector e o nível freático é 

caracterizada pela existência de mais de 2 reflectores posicionados em níveis altimétricos 

distintos. Estes, dispõem-se paralelamente à superfície topográfica, não são contínuos e 

desenham estruturas em forma de “U” de baixa dimensão. 

A linha de cor verde representa o terceiro reflector identificado. Este possui um desenvolvimento 

maior junto da cota 15 metros e encontra-se a uma profundidade média de 7,5 metros. A partir dos 

2000 metros aproxima-se da superfície topográfica, sobe em cota até aos 22 metros. No final do 

perfil, a Este, encontra-se a cerca de 4,5 metros de profundidade. O maior desenvolvimento 

horizontal é observado em duas zonas, uma por volta dos 350 metros e outra que se inicia aos 

1750 metros e prolonga-se até final do perfil (Este). Globalmente é muito interrompido e é difícil 

definir a continuidade exacta na secção. Observa-se ainda, um reduzido número de estruturas em 

forma de “U”. A área definida entre este reflector e o anterior é caracterizada pela existência de 

vários reflectores secundários, de maior amplitude, posicionados a diferentes cotas altimétricas, 

associados regra geral à base de estruturas em forma “U”. Estas apresentam dimensões 

superiores às encontradas na área anteriormente definida. 

O quarto reflector interpretado encontra-se associado à linha de cor azul claro. Possui um 

desenvolvimento grosso modo horizontal, maioritariamente acima da cota dos 10 metros. Para 

Este, a partir dos 1500 metros, observa-se uma subida em cota até cerca dos 20 metros. Existe 

alguma indefinição relativamente ao posicionamento e continuidade do reflector devido à 

convergência altimétrica para Este de outros horizontes, inferiores e superiores. Observam-se 

estruturas em forma de “U” com grande desenvolvimento no espaço, a maior delas encontra-se a 

12,5 metros de profundidade a cerca de 400 metros a partir do início do perfil (em direcção a Este) 

e possui cerca de 100 metros de extensão por cerca de 2,5 metros de profundidade. É 

caracterizado pela presença de um pequeno número de grandes estruturas em forma de “U”. É 

ainda de notar que se identificam reflectores, com maior amplitude mas de pequena dimensão, na 
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área definida acima do reflector em análise. Observa-se ainda estruturas em forma de “U”, de 

dimensão superior às observadas na área anteriormente descrita. 

O reflector representado pela linha de cor vermelha é o quarto do perfil. À semelhança dos 

reflectores anteriormente discutidos não se descortina uma continuidade absoluta ao longo da 

secção de georadar. No entanto, é o que apresenta maior definição, extensão e espessura, 

particularmente entre os 1300 metros e os 2000 metros. Desenvolve-se acima da cota dos 5 

metros até aos 1000 metros, possui uma profundidade média de cerca de 17 metros, após os 

quais se observa uma subida de cota para nascente. A sua conclusão dá-se próximo da cota dos 

20 metros, no final do perfil, onde se aproxima dos reflectores anteriormente definidos. São 

observadas com grande nitidez estruturas em forma de “U”. Observa-se uma grande estrutura em 

forma de “U” que se estende entre 250 e os 500 metros. Esta, possui cerca de 250 metros de 

largura por cerca de 3,5 metros de profundidade, sendo a maior estrutura, em forma de “U” 

presente no radargrama em análise. Na área posicionada entre o reflector proposto e o 

suprajacente observam-se algumas estruturas em forma de “U” com dimensões elevadas. 

O quinto reflector (linha de cor amarela), apenas é observado na extremo Este da secção de 

georadar. Possui cerca de 750 metros de extensão e o seu posicionamento é grosso modo 

paralelo aos reflectores definidos anteriormente. É identificado à cota 7 metros, na sua posição 

mais baixa, desenvolvendo-se até à cota 15 metros, em direcção a Este. A identificação do 

mesmo, em posição altimétrica mais baixa e em direcção a Oeste, não foi possível dada a elevada 

atenuação do sinal de georadar. Observam-se estruturas em forma de “U” desenhadas pelo 

reflector. 

A azul escuro é definido o último reflector. É o que possui menor desenvolvimento espacial de 

todos os horizontes identificados. È observado a partir dos 1900 metros até ao final do perfil, em 

cotas que vão dos 7 metros até aos 15 metros respectivamente. Observam-se algumas estruturas 

em forma de “U”. 

PERFIL D 

A interpretação (Figura 83), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 78, Figura 79, Figura 80, Figura 81 e Figura 82) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 81). Os horizontes propostos, 

em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na continuidade dos 

vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

Representado por uma linha fina de cor amarela está um reflector interpretado como sendo o nível 

freático. Este, diminui de profundidade à medida que nos deslocamos para Este. Possui 
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profundidades médias próximas dos 2,5 metros e termina a Este, a cerca 1 metro. Pode atingir 10 

metros de profundidade no caso do observador se posicionar por cima do maior edifício dunar 

presente no radargrama. A Oeste encontra-se próximo da cota 20 metros, para Este apresenta 

cotas superiores a 25 metros.  

A linha de cor magenta representa o primeiro reflector relacionado com uma mudança mais 

evidente na sequência estratigráfica. Este tem presença nítida, embora de forma descontínua, ao 

longo de todo o perfil. A Oeste é observado à cota de 17,5 metros, possuindo aqui a maior 

profundidade, cerca de 5 metros. À medida que nos deslocamos para Este, a tendência observada 

vai no sentido da subida de cota (menor profundidade), não se conseguindo localizar de uma 

forma precisa a sua posição por volta dos 2750 metros, altura em que se aproxima da cota 25 

metros. As estruturas, em forma de “U”, são globalmente pequenas, no entanto podem atingir 

cerca de 50 metros de largura e 3 metros de profundidade. As maiores formam padrões 

complexos e podem atingir cerca de 250 metros de largura, com uma profundidade superior. É um 

horizonte que marca a base de uma zona que evidencia alguma perturbação, marcada pelo 

elevado número de estruturas em forma de “U”. Observam-se aqui alguns reflectores finos e 

descontínuos que se dispõem lado a lado e/ou em sobreposição, formando um padrão geométrico 

complexo.  

O terceiro reflector é representado por uma linha interrompida de cor verde. Observa-se em toda a 

secção de georadar e no extremo Oeste posiciona-se a cotas inferiores a 15 metros, para 

profundidades próximas dos 10 metros. Desenvolve-se para Este numa subida regular em cota, 

termina junto da cota 25 metros a 2,5 metros de profundidade. A maior amplitude do reflector 

observa-se nos primeiros 350 metros do perfil à cota 13 metros. Este, desenha estruturas em 

forma de “U” normalmente com pequeno desenvolvimento. A 1000 metros do início do perfil, junto 

da cota 15 metros a cerca de 10 metros de profundidade, encontra-se definida uma das maiores 

estruturas. Na área definida acima do reflector em análise, limitada superiormente pelo reflector 

anteriormente abordado, observam-se reflectores, de pequena continuidade, dispostos em 

lentículas em dois ou três níveis altimétricos, normalmente associadas à base de estruturas em 

forma de “U”. As estruturas aqui observadas possuem maior dimensão relativamente às 

identificadas para a área anteriormente descrita. O conjunto mostra um padrão com elevada 

complexidade geométrica  

O quarto reflector encontra-se representado pela linha interrompida de cor azul claro. Sobe em 

cota de Oeste para Este, apresenta-se descontínuo e é composto por vários trechos que se 

podem agrupar em dois de maior representatividade. O primeiro é observado entre os 250 e os 

500 metros de distância a uma profundidade de cerca de 15 metros, junto da cota 7,5 metros. 

Observam-se alguns indícios do trecho até aos 2250 metros, sobretudo aos 1000 metros e aos 

1750 metros, às cotas 8 e 12 respectivamente. O segundo trecho inicia-se aos 2250 metros junto 

da linha de cota 15 metros à profundidade de cerca de 12 metros. A reflector em análise termina 
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junto da cota 25 metros a 4 metros de profundidade, próxima da cota observada para o horizonte 

anteriormente definido. Desenhadas pelo reflector observam-se estruturas em forma de “U”. Estas 

possuem comprimentos da ordem da dezena de metros e cerca de 2 metros de altura (diferença 

de cotas entre os bordos e o centro). Com o aumento da espessura de materiais e profundidade, 

entre este horizonte e o anteriormente definido, em direcção a Oeste, observa-se uma diminuição 

do número de estruturas em forma de “U”. 

O reflector representado pela linha interrompida de cor vermelha é o quinto proposto. É o mais 

bem definido, em termos de continuidade horizontal, de todos os presentes no perfil em análise. O 

seu posicionamento no espaço é muito semelhante ao reflector anterior, possui uma profundidade 

acrescida de cerca de 3 a 4 metros. É ainda de referir que se encontra melhor definido apesar de 

se encontrar a maior profundidade. Este é observado a Oeste, aos 500 metros, à cota 5 metros a 

25 metros de profundidade. Entre os 900 e os 2250 metros, observa-se um elevado contraste na 

resposta do georadar, evidenciado por uma grande amplitude de onda. Esta secção é constituída 

por dois trechos, o primeiro é quase horizontal, desenvolve-se aproximadamente junto da cota 6 

metros e possui cerca de 500 metros de comprimento (entre os 900 e os 1400 metros). O segundo 

sobe, de forma regular, em cota passando dos 7,5 metros aos 14 metros e desenha, apesar da 

elevada profundidade, estruturas em forma de “U”. Na área definida entre este reflector e o 

anterior (azul claro), entre os 1000 e os 1250 metros junto da cota 7,5 metros e entre os 3000 

metros e o final do perfil para cotas mais superficiais (cerca de 20 metros), observam-se 

zoneamentos perturbados, definidos por estruturas em forma de “U” em sobreposição a outras, 

formam padrões geométricos relativamente complexos e mal definidos dada a elevada 

profundidade a que se encontram. Globalmente a área é definida pela pouca espessura de 

materiais e as estruturas em forma de “U” são em elevado número e apresentam geometria suave. 

A linha interrompida de cor amarela identifica na secção interpretada o sexto refletor. É observado 

na posição 2500 metros a partir do início do perfi l, a cerca de 17 metros de profundidade, na cota 

9 metros. Para Oeste, observa-se um trecho com cerca de 600 metros de extensão, que sobe em 

cota e termina a 8 metros de profundidade junto da cota 20 metros. É um reflector grosso modo 

paralelo ao anteriormente descrito. Identificam-se estruturas, de dimensões variadas em forma de 

“U”, desenhadas pelo reflector. A maior delas, identificada aos 3125 metros a partir do início do 

perfil, junto da cota 15 metros, possui cerca de 100 metros de largura por 2 metros de 

profundidade. A espessura de materiais, definida na área entre o reflector em análise e o que se 

posiciona imediatamente por cima, diminui para Oeste, variando entre 5 metros no início e 2 

metros no final do perfil. 

A azul escuro é definido o último reflector deste perfil. É o que possui menor desenvolvimento 

espacial de todos os identificados. É observado nos últimos 150 metros do perfil de georadar e 

também desenha estruturas em forma de “U”. A baixa continuidade evidenciada por este horizonte 

não permite uma análise mais aprofundada. 
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PERFIL E 

A interpretação (Figura 90), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 85, Figura 86, Figura 87, Figura 88 e Figura 89) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 88). Os horizontes propostos, 

em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na continuidade dos 

vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

O reflector é representado por uma linha fina, contínua, de cor amarela, pelas razões 

anteriormente expostas é interpretado como sendo o nível freático. Aumenta de cota e diminui em 

profundidade à medida que o observador se desloca para Este. Inicia-se a cotas inferiores aos 20 

metros, evoluindo rapidamente para os 22,5 metros aos 400 metros a partir do início do perfil. A 

cota é mantida até cerca dos 2250 metros, voltando a subir de forma gradual, em direcção ao final 

do perfil, a Este. A profundidade máxima é atingida por volta dos 350 metros, na prumada do cota 

mais elevada, pertencente a uma duna do perfil. A menor situa-se no final do perfil, com cerca de 

1 metro.  

O primeiro reflector é representado por uma linha de cor magenta. Este encontra-se claramente 

identificado em poucas zonas do perfil, posicionadas sobretudo a Este, sendo basicamente 

ausente. A interpretação relativa à continuidade foi realizada com base nos dados provenientes 

das secções de georadar que cruzam o presente e ainda na observação de uma fronteira, 

relativamente bem marcada, entre duas zonas de perturbação. Esta descontinuidade, de carácter 

fundamentalmente geométrico, pode ser observada, aos 100 metros após o início do perfil, um 

pouco acima da cota 15 metros, aos 1200 metros e aos 2000 metros próximo da cota 18 metros. 

Efectivamente, o reflector é apenas identificado a partir dos 2250 metros, um pouco acima do cota 

20 metros. Mais para Este, perto dos 2750 metros um reflector posicionado a uma cota inferior 

parece interromper a linha que define o presente. As secções do reflector que apresentam maior 

amplitude, quando identificados, desenham estruturas em forma de “U”, com extensões da ordem 

de uma ou duas dezenas de metros e cerca de 1 metro de profundidade. Na área definida em 

plano superior, limitada pelo nível freático, observa-se um reflector muito próximo do freático. Na 

área definida em posição inferior, limitada pelo reflector que seguidamente se propõe, as 

estruturas observadas, em forma de “U”, são numerosas e desenham um padrão complexo. 

Possuem dimensões da ordem das dezenas de metros com 1 a 3 metros de profundidade. 

A verde está definida uma linha interrompida, encontra-se associada a um reflector definido pela 

base de estruturas em forma de “U”. Desenvolve-se ao longo do perfil de forma regular, no sentido 

da subida de cota. A Oeste (início do perfil), desenvolve-se à cota 13 metros para os primeiros 150 

metros de extensão. As estruturas em “U”, por ele desenhadas, possuem dimensões relativamente 

pequenas. Até aos 1250 metros a sua visibilidade é baixa, podendo ser melhor evidenciado num 
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processamento que contemple um conteúdo do sinal em frequência mais baixo. Dos 1250 até aos 

2750 metros, em direcção a Este, observa-se uma subida regular em cota, passando de 15 para 

20 metros. A partir dos 2750 metros observa-se uma estrutura definida por uma linha a tracejado 

de cor preta. O posicionamento estratigráfico do reflector em análise é de difícil interpretação com 

base nos dados disponíveis. No entanto, parece ser possível o posicionamento do mesmo junto da 

base da linha identificada a preto. A profundidade diminui gradualmente para Este, passando de 

10 metros para cerca de 4 metros a Este. Aqui, encontra-se definido numa posição próxima dos 

reflectores que lhe são vizinhos. As estruturas em forma de “U”, observadas sobre este reflector, 

não se encontram com a mesma frequência abaixo do mesmo. Este facto, poderá ter relação com 

a atenuação do sinal em profundidade, diminuindo a definição dos eventos, ou com a simples 

existência de um menor número deste tipo de eventos. 

O quarto reflector analisado encontra-se associado à linha de cor azul claro. É descontínuo à 

semelhança dos anteriormente definidos e sobe em cota de Oeste para Este. Encontra-se bem 

definido num trecho, posicionado entre os 2200 e os 2600 metros entre as cotas 16 e 17 metros 

respectivamente. Projecta na secção de georadar estruturas em forma de “U”. A Oeste, a 

identificação do mesmo, resume-se aos 250 metros na cota 9 metros. A sua presença, em 

direcção a Este, continua definida por pequenos trechos, principalmente localizados aos 1350 e 

1600 metros, a 12 e a 11 metros de profundidade respectivamente. Entre os 1800 e os 2000 

metros, abaixo da cota 15 metros, é visível uma pequena zona de perturbação, em que se 

observam várias estruturas em forma de “U”. O topo desta zona foi associada ao reflector em 

análise. O mesmo, não se identifica a partir dos 2900 metros, altura em que se posiciona entre o 

reflector anteriormente abordado e o seguidamente analisado. Na generalidade, abaixo deste não 

se observam estruturas muito marcadas. 

O reflector inicia-se a Oeste e é marcado pela linha de cor vermelha, possui uma extensão de 

cerca de 200 metros e desenvolve-se grosso modo entre as cotas 6 e 7 metros. Mais para Este 

evolui, de forma intervalada, junto da cota 7,5 metros desde os 650 até aos 1800 metros. São 

visíveis, aos 650 e aos 1350 metros, duas grandes estruturas em forma de “U”, a maior das quais 

atinge cerca de 120 metros de largura e 3 de profundidade. A progressão do mesmo faz-se no 

sentido de subida de cota, aos 2000 metros é observado junto da cota 12,5 metros. Para Este a 

progressão faz-se com uma subida em cota menos acentuada. Aos 3100 metros posiciona-se 

junto da cota 17,5 metros. Aqui, observa-se um trecho muito bem definido, no qual é visível uma 

estrutura em forma de “U” alargado, com cerca de 80 a 100 metros de largura e 2,5 metros de 

profundidade na sua maior dimensão. Não se identificada para além dos 3400 metros, altura em 

que se posiciona entre dois reflectores definidos neste perfil. Resumidamente, possui uma 

continuidade muito elevada e está definido com grande precisão apesar das profundidades 

elevadas. 
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O sexto reflector, representado por uma linha interrompida de cor amarela, apenas se observa a 

partir dos 2000 metros em direcção a Este, junto da cota 7,5 metros. O desenvolvimento horizontal 

faz-se em subida rápida de cota, ganhando cerca de 2,5 metros em cerca de 150 metros. Dos 

2100 aos 2800 metros acompanha de forma incipiente a linha correspondente aos 10 metros de 

cota. A partir dos 3250 metros até ao final do perfil observa-se novo ganho em cota, passando dos 

14 metros para 19 metros. Globalmente tem marcação incipiente nos vários radargramas. 

Observam-se ainda algumas estruturas em forma de “U” no topo deste horizonte. 

O último reflector é definido a azul escuro. Possui o menor desenvolvimento espacial de todos os 

reflectores identificados. É observado de forma incipiente nos últimos 400 metros do perfil. Possui 

baixa continuidade. 

PERFIL F 

A interpretação (Figura 97), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 92, Figura 93, Figura 94, Figura 95, Figura 96) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 95). Os horizontes propostos, 

em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na continuidade dos 

vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

O primeiro reflector interpretado como sendo o nível freático é representado pela linha de cor 

amarela fina. É regular e acompanha a superfície topográfica a uma profundidade que diminui à 

medida que nos deslocamos para Este. A maior profundidade é cerca de 3 metros e a menor 1,5 

metros.  

O segundo reflector em análise, está representado por uma linha interrompida de cor magenta. 

Este desenvolve-se em lentículas, com espaçamento algo irregular, ao longo da secção de 

georadar. A Oeste é observado junto da cota 16 metros com cerca de  6 metros de profundidade. 

A Este, no final do perfil, é observado junto da cota 22 metros a cerca de 3 metros de 

profundidade. Estas apresentam pequena dimensão e encontram-se melhor marcadas na base de 

estruturas em forma de “U”. Pode-se observar, em posição altimétrica superior, pelo menos um 

outro reflector que se desenvolve de forma regular mas descontínua ao longo do perfil. As 

estruturas em forma de “U”, que se posicionam em plano inferior ao horizonte em análise, 

apresentam dimensões maiores que as situadas em plano superior. No seu conjunto descrevem 

um padrão geométrico complexo. 

O reflector representado pela linha segmentada de cor verde que se desenvolve de forma 

segmentada ao longo da secção de georadar, paralelo à superfície topográfica. Lateralmente e em 

associação, encontra-se uma linha imaginária que separa duas zonas. Uma superior, contendo um 
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elevado número de estruturas em forma de “U” e uma inferior em que também se identificam este 

tipo de estruturas, no entanto são em número inferior e de maior dimensão. O reflector posiciona-

se a Oeste, em cota aproximada 14 metros, a cerca de 6 metros de profundidade, na base dos 

edifícios dunares aí observados. Um pouco mais para Leste, encontra-se posicionado entre os 250 

e os 800 metros. Nesta extensão verifica-se uma ligeira subida em cota, mantendo a mesma 

profundidade. Do início do perfil até aos 1300 metros são observadas com grande nitidez as zonas 

anteriormente definidas. Entre os 1500 e os 2250 metros, observam-se pontualmente pequenos 

reflectores, em posição altimétrica pouco constante. Há, no entanto, uma relativa constância dos 

valores de profundidade para o reflector, cerca de 7 metros, o que permitiu a associação dos 

mesmos ao reflector em análise. Por volta dos 2300 metros é identificada a base de uma pequena 

bacia representada por uma linha interrompida de cor preta, com cerca de 1000 metros de 

extensão. O horizonte proposto foi posicionado junto da base da mesma, na medida em que se 

observam, no extremo Este do perfil, a partir 3150 metros, as premissas que o permitiram 

classificar deste modo. Isto é, em cota aproximada 20 metros é identificado o mesmo tipo de 

zonamento que foi referido anteriormente. De forma geral, observa-se uma zona superior, 

aparentemente mais marcada, e uma inferior, menos marcada, por estruturas em forma “U”. Na 

generalidade a zona inferior ao reflector apresenta as estruturas em forma de “U” em menor 

número mas de dimensão mais elevadas. 

O reflector representado a azul claro é observado de forma clara, num pequeno trecho contínuo, 

com cerca de 400 metros de extensão, localizado entre os 1350 e os 1750 metros entre as cotas 

15 e 17 metros. O mesmo desenha estruturas em forma de “U” geralmente de pequena dimensão. 

Desenvolve-se em lentículas dispersas até aos 2250 metros, representadas com maior nitidez na 

figura visualizada em amplitude instantânea (Figura 94), com dimensão discreta e na base de 

estruturas em forma de “U”. O desenvolvimento horizontal faz-se um pouco acima da cota 10 

metros, evidenciando para Este um aumento da profundidade média, passando de 8 a 13 metros. 

Mais para Este, observa-se uma subida mais evidente em cota, cruza o valor 15 metros por volta 

dos 2300 metros de extensão, descreve seguidamente uma ligeira inflexão, no sentido da descida 

de cota, voltando a tomar um valor próximo em cota por volta dos 2900 metros. Não se vislumbra 

continuidade, para além dos 3200 metros de extensão, terminando próximo da cota 18 metros, a 

uma profundidade cerca de 2 metros mais baixa que o horizonte anterior. Na zona, que se define 

abaixo deste reflector, observa-se um número reduzido de estruturas em “U” comparativamente à 

zona definida sobre o mesmo. De uma forma geral, o horizonte proposto divide duas zonas, uma 

superior em que se definem com maior nitidez estruturas em “U” e uma inferior em que não se 

observam com a mesma nitidez são em menor quantidade e dimensão. 

O reflector desenhado pela linha de cor vermelha é que maior continuidade e definição apresenta 

na secção de georadar. Está bem definido até aos 2000 metros, possui uma ligeira interrupção 

entre os 1250 e os 1500 metros. Inicia-se junto da cota 7 metros, a cerca de 15 metros de 

profundidade, desenvolve-se horizontalmente mostrando uma ligeira subida em cota para Este. 
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Aos 1500 metros de extensão situa-se sobre a cota 15 metros. Até aos 2000 metros há um 

pequeno acréscimo de 1,5 metros na cota. Para Este a sua observação é mais difícil, sendo 

possível de identificar, em pequenos troços, uma ligeira descontinuidade no padrão desenhado 

pelas estruturas em forma de “U”. O reflector descreve nos primeiros 750 metros subidas e 

descidas em cota, com amplitudes da ordem dos 2,5 metros, observam-se ainda estruturas em 

forma de “U” de menor desenvolvimento, em toda a extensão do perfil. 

O reflector amarelo é bastante nítido em quase toda a extensão da secção de georadar, 

particularmente até aos 2000 metros de extensão em direcção a Este. Inicia-se aos 250 metros 

junto da cota 3 metros, a 17 metros de profundidade, desenvolve-se para Este no sentido da 

subida de cota. Aos 600 metros é observado à cota 5 metros, a qual é mantida até quase aos 

1400 metros. Num pequeno trecho, observável a partir dos 1900 metros, já se encontra junto da 

cota 7 metros, a 17 metros de profundidade. Até ao final do perfil descreve uma subida mais ou 

menos regular em cota, cruzando os 15 metros por volta dos 3350 metros. Observam-se ainda 

estruturas em forma de “U”, desenhadas pelo mesmo, particularmente a Oeste, onde se encontra 

melhor definido. Na se realizam observações na zona definida em cotas inferiores a este horizonte 

devido à alta atenuação observada no sinal de georadar. 

O último reflector, de cor azul, é apenas definido no extremo Oeste do perfil, a cerca de 3350 

metros junto da cota 13 metros. 

PERFIL G 

A interpretação (Figura 104), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 99, Figura 100, Figura 101, Figura 102 e Figura 103) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 95). Os horizontes propostos, 

em altimétria inferior ao nível freático, foram interpretados com base na continuidade dos vários 

reflectores presentes nas secções de georadar. 

O primeiro reflector foi interpretado como sendo o nível freático e é representado por uma linha 

fina, contínua, de cor amarela. À medida que se desenvolve para Este, observa-se uma subida em 

cota concomitantemente com uma descida na profundidade. Possui uma inclinação para Oeste, 

superior à linha que representa a topografia. Apresenta-se recortado, particularmente no trecho 

que se desenvolve do início até aos 2250 metros. Mantém um comportamento altimétrico estável a 

partir dos 3100 metros. A profundidade máxima é observada a Oeste, com mais de 5 metros, a 

menor é observada a Este e é menor que 1 metro. 

O reflector definido pela linha magenta encontra-se muito disperso ao longo de toda a secção de 

georadar. Observa-se ainda, um elevado nível de perturbação em toda a área que se situa até ao 
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nível freático. Nesta zona, observam-se várias lentículas, normalmente associadas à base de 

estruturas em forma de “U”, frequentemente interrompidas por outras estruturas do mesmo tipo. 

Estas, regra geral são de dimensões muito reduzidas e com pequena profundidade. O reflector 

proposto acompanha o nível freático a cerca de 2 metros. Inicia-se, a Oeste, próximo da cota 12,5 

metros. À medida que se desenvolve para Este, descreve uma subida de cota, cruzando a cota 15 

metros nos 1000 metros de extensão. Aos 1500 metros é observado aos 17,5 metros, descreve 

uma subida muito suave, terminando a Este aos 19,5 metros. A área que se define entre este e o 

que se situa imediatamente em cota inferior é perturbada, possuindo estruturas em forma de “U” 

cujas maiores dimensões se observam entre os 1500 metros e os 3000 metros, entre os 16 e os 

18 metros de cota. A zona definida acima deste apresenta vários reflectores dispostos em 

lentículas relativamente contínuas, particularmente evidentes na base de estruturas em forma de 

“U” de dimensão reduzida. 

O terceiro reflector na secção de georadar está representado a verde. Inicia-se aos 500 metros de 

extensão na cota 11 metros, para Este é observado aos 1650 metros na cota 15 metros, descreve 

uma ligeira subida em cota até aos 2500 metros. Esta subida acentua-se passando aos 17 metros 

de cota em 3000 metros de extensão. Identifica-se aqui uma pequena bacia, representada por 

uma linha pontilhada de cor preta, cuja base é interpretada como coincidente com o reflector em 

análise. Descreve entre 2250 e os 3000 metros um recortado formado por estruturas em forma de 

“U” mais ou menos contínuo. A Oeste é representado por pequenas lentículas que se posicionam 

de forma a revelar uma fronteira entre duas zonas altimetricamente sobrepostas onde se 

observam por padrões geométricos distintos, formados pelas estruturas aí presentes. Até aos 

1500 metros de extensão, a área situada em posição superior apresenta-se muito perturbada, com 

estruturas de pequenas dimensões em forma de “U”. Mais para Este (3000 metros), as estruturas 

são melhor definidas e possuem maior dimensão. A zona, definida pela área subjacente ao 

reflector em análise, encontra-se muito perturbada a Este (menos de 1000 metros de extensão). 

Identificam-se aqui estruturas em forma de “U” e reflectores em lentículas, dispostos de forma 

aparentemente irregular. Para Oeste a perturbação evidenciada diminui, identificando-se 

estruturas em forma de “U” de vertentes suaves e de grandes dimensões. 

Á cor azul clara está associado um outro reflector. Este, encontra-se muito mal definido no perfil 

de georadar em análise. A sua posição no espaço foi interpretada com base no posicionamento 

evidenciado pelo mesmo horizonte nos radargramas que se encontram mais próximos, bem como 

nas estruturas secundárias apresentadas a cor cinzento. Foi assim interpretado um 

posicionamento, localizado entre o reflector definido anteriormente e o seguinte (linha de cor 

vermelha), numa posição correspondente à cota aproximada 10 metros. Identifica-se para esta 

cota, na posição 2400 metros, um pequeno reflector, que de certo modo pode confirmar a 

extrapolação efectuada. No perfil F, o mesmo encontra-se definido de forma muito mais clara. 
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O reflector representado pela linha amarela está marcado em quatro pequenas secções ao longo 

de todo o perfil. A primeira é identificada entre os 250 e os 500 metros na cota 0 metros. O seu 

desenvolvimento para Este, entre os 1750 e os 2000 metros, é acompanhado pela manutenção da 

altimetria. Na posição 2250 metros, o mesmo, é observado a uma cota mais elevada, cerca de 5 

metros. A sua identificação mais para Este é possível num trecho entre os 3100 e os 3500 metros, 

em posição próxima do final do perfil, na cota 5 metros. Regra geral, revela um recorte que pode 

ser correlacionado com uma superfície que contem estruturas sedimentares em forma de “U” de 

dimensão relativamente reduzida. Esta interpretação está sujeita à grande degradação por parte 

do sinal dadas as profundidades a que se encontra o horizonte. 

Não se interpreta o reflector que até agora tem sido identificado com a cor azul dada a atenuação 

e o elevado conteúdo em ruído do sinal. 

PERFIL H 

A interpretação (Figura 111), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 106, Figura 107, Figura 108, Figura 109 e Figura 110) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 109). Os horizontes 

propostos, em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na 

continuidade dos vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

Nos primeiros 400 metros, o sinal adquirido possui um elevado conteúdo em ruído. Um 

processamento que entre em linha de conta com uma diferença substancial entre o conteúdo da 

razão sinal/ruído em diferentes zonas da secção de georadar torna-se mais complexo. O 

processamento efectuado foi o compromisso entre a melhoria das características do sinal original 

para toda a área. É no entanto evidente o maior ruído em toda a secção, relativamente a outras 

secções de georadar estudadas. 

O primeiro reflector interpretado como sendo o nível freático é representado por uma linha amarela 

fina. Há semelhança entre o observado neste perfil e no perfil analisado anteriormente. O nível 

acompanha grosso modo a superfície topográfica diminuindo a sua profundidade à medida que 

este se desenvolve para Este. Observa-se uma ligeira ondulação no nível correspondente à 

topografia mais elevada. 

O reflector proposto de cor magenta apenas é observado no extremo Este do perfil, a partir dos 

2600 metros. Dispõem-se horizontalmente segundo uma linha regular e contínua, com extensão 

aproximada de 650 metros, próxima da cota 17,5 metros. Não se observa nenhum tipo de 

fronteira, em toda a secção de georadar, que permita estabelecer uma continuidade para o 
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horizonte em análise. Observa-se uma pequena bacia representada pela linha a pontilhado de cor 

preta. Aqui o horizonte proposto localiza-se no seu interior. 

O reflector representado pela linha de cor verde é observado em várias trechos ao longo do perfil 

de georadar. Tem maior notoriedade por volta dos 3000 metros à cota 15 metros. Marca uma 

descontinuidade entre duas zonas de perturbação distinta. É um horizonte que se desenvolve, ao 

longo da secção de georadar, paralelamente ao nível freático. O primeiro trecho é observado 750 

metros a Este do início do perfil, à cota 10 metros. Desenvolve-se para Este, acompanhando a 

superfície topográfica, numa secção definida entre os 500 e os 1500 metros sobe de 10 metros 

para 15 metros de cota. Aos 1750 metros é observado um pequeno trecho posicionado um pouco 

acima dos 15 metros. A superfície topográfica desce um pouco concomitantemente com o 

horizonte em análise, terminando à cota 15 metros. Podemos definir uma zona superior limitada 

pelo reflector anteriormente proposto e outra inferior, limitada pelo reflector posicionado em cota 

mais baixa (cor azul claro). A primeira, encontra-se muito perturbada, com estruturas em forma de 

“U” de dimensões reduzidas, da ordem de poucas dezenas de metros de extensão e com 

profundidades da ordem do metro. Observa-se, sobretudo a Oeste, antes dos 1750 metros, 

estruturas sobrepostas que desenham um padrão particularmente complexo. A Este, o padrão 

observado é mais simples, as estruturas em forma de “U” possuem menor perturbação, apesar de 

se observarem em larga medida sobrepostas. Na segunda zona, posicionada sob o horizonte em 

análise, as estruturas encontram-se menos bem definidas. No entanto, parecem evidenciar 

dimensões maiores, quer na extensão quer na profundidade. Mais para Este, a complexidade, 

desenhada pelas estruturas, aumenta. 

O reflector proposto está representado pela cor azul clara. Observa-se entre os 2100 metros e o 

final do perfil, um pouco acima dos 12,5 e aos 11 metros respectivamente. Desenha estruturas em 

forma de “U” com baixo desenvolvimento altimétrico, menor que 1 metro e de extensão reduzida, 

em média menor que 30 metros. O seu desenvolvimento para Oeste é incipiente e foi identificado 

pelas estruturas secundárias identificadas pelas linhas marcadas a cinzento, bem como pela 

tendência evidenciada pelo mesmo reflector a partir das secções de georadar que lhe são 

imediatas. Na área definida por baixo do mesmo, cuja base é coincidente com o reflector de cor 

vermelha que seguidamente será analisado, as estruturas observadas são maiores e 

aparentemente em menor número que as observadas na área que se situa acima do mesmo. É no 

entanto de notar que a resolução do método diminui em profundidade, podendo a interpretação 

efectuada estar afectada por este facto. 

O reflector definido pela linha de cor vermelha foi posicionado a Oeste de acordo com o 

posicionamento do mesmo a Este, bem como na tendência observada, por parte do mesmo 

horizonte em outros radargramas. As estruturas representadas pelas linhas de cor cinzenta foram 

auxiliares na extrapolação efectuada. Nos primeiros 250 metros interpretou-se a sua posição 

abaixo da linha que representa a cota 0 metros, aumentando ligeiramente o seu posicionamento 
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altimétrico à medida que este se desenvolve para Este até aos 750 metros. Por volta dos 1500 

metros, já se observa em cotas acima dos 5 metros. Até ao final do perfil, observa-se uma ligeira 

subida de cota, não ultrapassando os 10 metros. As profundidades observadas para o horizonte 

são superiores a 15 metros no extremo Oeste passando a cerca de 11 metros a Este, no final do 

perfil. 

PERFIL S 

A correcção estática realizada neste perfil é algo descontínua e irregular. Identifica-se três zonas 

em que a linha que define a altimetria da secção de georadar sofre uma alteração mais brusca. A 

1650 metros a Norte do início do perfil observa-se a primeira descontinuidade topográfica 

evidente. Esta, é o resultado da impossibilidade de aquisição de dados numa pequena extensão 

da secção de georadar, resultando numa brusca mudança de altimetria no perfil topográfico bem 

como na definição do nível freático, observando-se uma descida repentina de cerca de 2 metros. A 

segunda, definida aos 2000 metros, não altera substancialmente a posição do nível freático, no 

entanto a definição da face Sul do edifício dunar que aí se encontra é substancialmente afectada. 

A última zona é definida um pouco antes dos 2500 metros de extensão, observando-se indefinição 

da face Sul do edifício dunar aí implantado, bem como um desnível de cerca de 1 metro 

observado na continuidade do nível freático. 

A interpretação (Figura 118), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 113, Figura 114, Figura 115, Figura 116 e Figura 117) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 116). Os horizontes 

propostos, em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na 

continuidade dos vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

O reflector associado ao nível freático é definido por uma linha fina de cor amarela. Desenvolve-se 

para Norte, aumentando a sua profundidade em relação à superfície topográfica. A Sul as 

profundidades observadas situam-se na ordem de 1 metro. Aos 2000 metros encontra-se a cerca 

de 2 metros. No extremo Norte as profundidades observadas rondam os 3,5 metros. Desenha uma 

linha geometricamente uniforme na secção Sul, até aos 1000 metros, onde a topografia se 

desenvolve de forma muito suave e regular. Para Norte, observa-se uma ondulação possivelmente 

relacionada com uma altimetria mais irregular. 

O reflector proposto a cor magenta, observa-se na parte Sul do perfil até aos 1000 metros de 

extensão. Este, está dividido em quatro secções menores, que se encontram em cotas 

sucessivamente mais elevadas para Norte. Esta série inicia-se aos 18 e termina aos 20 metros de 

altitude, desenha claramente estruturas em forma de “U”, de dimensões generosas na parte 

situada mais a Sul. Para Norte, apresenta-se em pequenas lentículas dispersas de forma irregular 
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e associadas à base de estruturas em forma de “U”. Observa-se ainda uma descida em cota, 

mantendo uma profundidade regular (cerca de 4 metros) em relação à superfície topográfica, 

termina junto da cota 19 metros. As áreas que se definem acima e abaixo do horizonte proposto, 

naturalmente limitadas pelos reflectores adjacentes, possuem características distintas 

relativamente às dimensões, tipo e complexidade das estruturas observadas. Na área definida a 

menor profundidade, a Sul, são observadas estruturas em níveis, grosso modo igualmente 

espaçados (menos de 1 metro) localizados até aos 1000 metros. Sob estes, identificam-se 

estruturas em forma de “U”, de dimensões reduzidas. Para Norte, observa-se um decréscimo na 

continuidade relativa dos níveis com substituição progressiva por parte das estruturas em forma de 

“U”, exibindo o mesmo tipo de padrão. A área, definida em posição inferior ao reflector em análise, 

apresenta-se menos perturbada. Observam-se estruturas em forma de “U”, têm maior dimensão 

que as anteriores e são marcadas na sua base por pequenos reflectores de maior amplitude. 

Estas possuem dimensões aproximadas de 100 metros de extensão por 3 a 4 metros de 

profundidade. 

O reflector representado pela linha de cor verde é observado em toda a extensão do perfil de 

georadar. É mais visível a Sul e desenvolve-se para Norte em secções de dimensão variável. A 

altimetria exibida é regular, desenhando estruturas em forma de “U”, com diferenças altimétricas 

máximas de cerca de 2 metros, a 1 metro de profundidade relativamente à linha de cota 15 

metros. As estruturas identificadas entre o reflector em análise e o posicionado inferiormente (cor 

azul claro), são de dimensão ligeiramente inferior às observadas para a área que lhe está 

suprajacente. Parece haver predomínio de estruturas com carácter fundamentalmente horizontal. 

O reflector de cor azul claro encontra-se bem delineado até aos 1250 metros, embora não se 

desenvolva de forma contínua. Para Norte, não se identifica continuidade para o horizonte em 

análise. Desenha estruturas em forma de “U” de baixa amplitude vertical, não excedendo mais de 

1 metro. É o reflector que maior importância relativa possui, na medida em que é o mais extenso 

bem como o mais nítido, apesar da atenuação do sinal, fruto da maior profundidade a que se 

encontra. 

A linha de cor vermelha representa um reflector que se desenvolve de forma descontínua no perfil 

de georadar em análise. É dificilmente observável, excepto numa pequena secção, localizada a 

cerca de 500 metros a Norte do início do perfil de georadar. A extrapolação deste horizonte foi 

conseguida partindo das informações retiradas de outras secções de georadar que cruzam a 

presente am análise. Acompanha a linha altimétrica referida como 5 metros, terminando Norte na 

cota 4 metros. 
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PERFIL T 

A interpretação (Figura 125), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 120, Figura 121, Figura 122, Figura 123 e Figura 124) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 123). Os horizontes 

propostos, em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na 

continuidade dos vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

A linha fina de cor amarela, situada, no perfil em análise, em cotas mais elevadas, representa o 

primeiro reflector interpretado como sendo o nível freático. Este, acompanha, em toda a extensão 

do perfil, a superfície topográfica (linha contínua a cor preta. Observa-se um aumento da 

profundidade para Norte, evoluindo de menos de 1 metros a cerca de 2 metros, no final do perfil. 

O reflector seguinte é representado por uma linha de cor magenta. Apresenta-se na forma de 

lentículas disseminadas ao longo de toda a secção de georadar. Marca também, uma 

descontinuidade que se observa entre dois padrões desenhados pelas estruturas principais. 

Acompanha a superfície topográfica a uma profundidade regular de cerca de 4 metros. Inicia-se 

aos 250 metros junto da cota 20 metros, aos 1200 metros a cota observada é de 22,5 metros. 

Descreve uma inflexão, no sentido da descida de cota e aos 2250 metros volta a cruzar a linha de 

cota 20 metros. Acompanha a superfície topográfica, mantendo a profundidade, terminando junto 

da cota 16 metros. Acima deste observam-se pelo menos dois grupos de reflectores, quase 

sempre descontínuos, que se estendem ao longo de todo a secção, bem como estruturas em 

forma de “U” de dimensões reduzidas à escala do radargrama. Estas, formam um padrão 

complexo e muito intrincado. Na área que se define em posição altimétrica inferior, observam-se 

estruturas em forma de “U”, sobrepostas em diversos níveis altimétricos. Estas, possuem maior 

dimensão e normalmente encontram-se marcadas por pequenos reflectores de maior amplitude, 

associados à base. 

O reflector representado com a linha de cor verde é constituído por pequenas secções, localizadas 

na base das estruturas em forma de “U”. É observado por volta dos 250 metros um pouco acima 

da cota 15 metros, a 8 metros de profundidade. Acompanha a superfície topográfica, atingindo a 

cota 19 metros a 1100 metros de extensão. Descreve uma descida regular em cota, à medida que 

se desenvolve para Norte, cruzando a linha que representa a cota 15 metros a 2750 metros a 

Norte do início do perfil. Este comportamento é mantido até aos 3750 metros, voltando a descer 

de cota, terminando a cerca de 10 metros de profundidade na cota 12 metros. A partir dos 3500 

metros encontra-se muito bem marcado, delineando estruturas em forma de “U” que aumentam de 

dimensão e importância à medida que se estende para Norte. Parece separar duas áreas, em que 

são evidentes estruturas em forma de “U” com dimensões distintas. Na área que lhe está 

subjacente, observam-se estruturas do mesmo tipo, com dimensões inferiores e marcadas 
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sobretudo pela maior dificuldade em defini-las correctamente, em parte devido à maior 

proximidade do horizonte que se lhe segue em profundidade. 

O reflector representado por uma linha de cor azul claro que se encontra bem delineado em três 

secções. A primeira encontra-se localizada nos primeiros 500 metros, descreve uma ligeira 

descida em cota, dos 14 para os 13 metros. A segunda secção é observada a partir dos 1000 

metros, na cota 15 metros, terminando por volta dos 1500 metros na cota 14 metros. A última 

inicia-se aos 2100 metros terminando nos 2500 metros, mantendo a cota 14 metros. As áreas que 

são adjacentes ao reflector proposto, situadas em plano superior e em plano inferior possuem 

características distintas. A primeira foi analisada no parágrafo anterior, e a segunda é 

caracterizada pela sua reduzida espessura, evidenciando algumas estruturas de pequena 

dimensão em forma de “U”, particularmente visíveis entre os 1500 e os 3500 metros. A elevada 

atenuação do sinal prejudica uma identificação mais detalhada das estruturas presentes. É no 

entanto observável um maior número de estruturas na área que se situa por cima do horizonte 

proposto. 

O reflector representado pela linha de cor vermelha é espesso e tem elevada continuidade no 

espaço. Este, é o que com maior representatividade tem na secção de georadar em análise. É 

observado no início do perfil à cota 12 metros a cerca de 14 metros de profundidade, desenvolve-

se para Norte, acompanhando a superfície topográfica à mesma profundidade. A primeira grande 

secção termina na posição 1400 metros a 11 metros de profundidade. Descreve um ondular suave 

até aos 850 metros, este comportamento aumenta de amplitude até ao final, próximo da cota 10 

metros, desenhando estruturas em forma de “U” com maior dimensão. Para Norte é 

particularmente plano, dos 2000 aos 2600 metros observa-se  uma diminuição de cota, com cerca 

de 12 metros no início e 9 metros no fim desta secção. Mais para Norte a sua identificação é 

incipiente, verificando-se um paralelismo com a superfície topográfica. No final do perfil observa-se 

próximo da cota 5 metros a cerca de 15 metros de profundidade. As estruturas identificadas 

incluem as em forma de “U” e pequenos reflectores horizontais. De notar que o exagero da escala 

vertical em relação à horizontal desenha estruturas com grande distorção de escala. 

Representado por uma linha de cor amarela, está o reflector seguinte. Identifica-se no início do 

perfil (a Sul) junto da cota 9 metros. Este, acompanha o reflector anteriormente analisado a uma 

distância entre 3 a 4 metros. O mesmo posiciona-se aos 500 metros do início do perfil à cota 6 

metros, a cerca de 18 metros de profundidade. Não se identifica continuidade para além dos 750 

metros. Para Norte possui marcação incipiente entre os 2100 e os 2500 metros, entre os 8 e os 6 

metros respectivamente. Até final do perfil, a sua demarcação foi baseada nas estruturas 

identificadas pelas linhas a cinzento, e na extrapolação com base no comportamento observado 

ao longo do perfil. A elevada profundidade bem como a reduzida taxa de amostragem do sinal não 

permitem retirar informações sobre o espaço entre os horizontes propostos. 
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O último reflector identificado está representado por uma linha de cor azul e é observado apenas 

no início no perfil, nos primeiros 250 metros. 

PERFIL U 

O perfil em análise é o que maior extensão possui, de todos os realizadas na área de estudo. 

Observam-se três eventos, relacionados com a aquisição, que influenciam a qualidade dos dados 

e consequentemente a interpretação. O primeiro é observado por volta dos 5150 metros, na face 

Sul do edifício dunar aí presente, observando-se uma indefinição relativa à continuidade do nível 

freático. Identificam-se ainda descontinuidades por volta dos 5600 e 6100 metros, com 

consequências na localização dos eventos no espaço. O modo de aquisição utilizado na área de 

estudo, já abordado em capítulo anterior, não permite ultrapassar obstáculos com uma diferença 

de cota acentuada num pequeno espaço, observando-se em algumas secções descontinuidades 

no espaço relativa à falta de dados. 

A interpretação (Figura 132), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 127, Figura 128, Figura 129, Figura 130 e Figura 131) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 130). Os horizontes 

propostos, em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na 

continuidade dos vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

O primeiro reflector interpretado corresponde ao  nível freático. Este é representado por uma linha 

de cor amarela fina a toda a extensão do perfil. A superfície topográfica possui um relevo muito 

suave, observando-se um paralelismo evidente entre esta e o nível freático. A Sul, onde a 

superfície topográfica é mais regular, as profundidades a que o freático se encontra é muito baixa 

(menor que 1 metro). Esta, mantêm-se até cerca dos 4000 metros, observando-se um ligeiro 

aumento para Norte, terminando o perfil com cerca de 1 metro de profundidade. A superfície 

freática, nesta secção representada por uma linha, é observada a Sul junto da cota 24 metros, 

descreve uma ligeira subida em cota à medida que se aproxima dos primeiros 1000 metros, nunca 

ultrapassando os 25 metros, após os quais descreve uma descida muito suave até aos 3800 

metros, cruzando aí a linha de cota 20 metros. O segmento da secção de georadar, que se inicia à 

distância referida, é caracterizado por diferenças altimétricas mais elevadas, bem como pela maior 

profundidade. É mais irregular e desenha uma ondulação em toda a sua extensão. 

O reflector seguinte, representado pela linha de cor magenta, é descontínuo, encontra-se na forma 

de lentículas normalmente associadas à base de estruturas em forma de “U”. Divide duas áreas, 

uma superior e outra inferior, com características distintas no que diz respeito ao tipo, frequência e 

dimensão das estruturas identificadas. Acompanha a superfície topográfica na maior parte da 

secção, não se descortinando continuidade a partir dos 5000 metros, altura em que se aproxima 
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mais do horizonte definido em posição inferior. Inicia-se um pouco acima da cota 21 metros, 

descreve uma descida regular em cota atingindo os 20 metros, 1500 metros a Norte do início do 

perfil. Acompanha a superfície topográfica à mesma profundidade, terminando a sua identificação 

por volta dos 5500 metros de extensão na cota aproximada 16 metros. Até ao final do perfil, o seu 

posicionamento é semelhante ao posicionamento do reflector que lhe é altimetricamente inferior. A 

área que se define acima é composta por dois a três conjuntos de reflectores associados à base 

de estruturas em forma de “U”. Estes, entre os 1000 e os 3250 metros são relativamente contínuos 

e paralelos à superfície freática. Os canais, aqui observados, possuem dimensões muito 

reduzidas, 10 a 20 metros de extensão com 0,5 metros de profundidade, formando, por vezes, um 

padrão intrincado, difícil de identificar dada a escala da secção de georadar apresentada. De Sul 

para Norte, nos primeiros 1000 metros, as estruturas identificadas possuem maior dimensão. Os 

reflectores associados à base das estruturas em forma de “U” são descontínuos. A perturbação 

evidenciada pelo padrão de estruturas, níveis e estruturas em forma de “U”, a partir dos 3250 

metros é maior. Na área definida sob o mesmo horizonte, particularmente nos primeiros 1000 

metros, as estruturas identificadas possuem maior dimensão e são menos numerosas. A partir dos 

3000 metros a espessura da área em análise é muito baixa para que se possa estabelecer uma 

identificação clara do tipo de estruturas. No entanto, existe diferenciação entre as áreas. 

Observam-se pequenas estruturas em forma de “U” e níveis horizontais com diferenças de cota 

muito apertadas para a zona superior. Na inferior não se observam níveis horizontais e as 

estruturas em forma de “U” possuem dimensões mais generosas. 

A identificação do reflector seguinte é mais difícil. Está marcado com uma linha de cor verde. O 

seu posicionamento nesta secção é fundamentalmente função do posicionamento evidenciado 

pelo mesmo nas secções que cruzam a secção de georadar em análise. Inicia-se junto da cota 19 

metros, a partir dos 1000 metros observa-se uma pequena descida em cota voltando a subir 

ligeiramente por volta dos 2750 metros. A partir dos 3000 metros observa-se uma descida 

constante em cota, cruzando a linha de cota 15 metros aos 4500 metros. Cota esta que é mantida 

até aos 5750 metros, terminando por volta dos 14 metros. Encontra-se associado a um conjunto 

de estruturas em forma de “U”, cuja base é constituída por pequenos reflectores de maior 

amplitude , evidenciando uma separação entre meios de perturbação distinta. O mesmo, parece 

perder nitidez para Norte, na mesma medida em que se observa uma diminuição efectiva de 

profundidade. Há uma incerteza relativa ao seu posicionamento à medida que se aproxima do 

horizonte anteriormente definido. A área definida entre este reflector e o que lhe é inferior 

apresenta-se comparativamente menos perturbada. São aqui observadas estruturas com maior 

dimensão. 

O refl ector seguinte está marcado a cor azul claro. É o que melhor definição apresenta na secção 

em análise, sendo particularmente evidente nos primeiros 4250 metros. Desenha em toda a sua 

extensão, estruturas com a forma de “U”. Inicia-se junto da cota 17,5 metros, mantendo a sua cota 

altimétrica nos primeiros 250 metros. Desce em cota, sendo esta mantida até aos 1000 metros em 
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15 metros. Para Norte, observa-se uma subida de cerca de 2 metros até aos 1150 metros, 

mantendo os mesmos valores altimétricos num curto espaço, iniciando uma descida suave até aos 

15 metros já nos 1750 metros. Até aos 3500 metros as cotas observadas não sofrem grande 

oscilação. Observa-se um pequeno episódio, entre os 3750 e os 4000 metros em que o reflector 

perde cerca de 2,5 metros em cota. Mantém a mesma altimetria nos 2000 metros seguintes, 

terminando a 8 metros de profundidade na cota 10 metros. Observa-se uma diminuição de cota 

onde se verifica maior proximidade entre reflectores adjacentes, em direcção a Norte. Há 

evidencias de um maior nível de perturbação na área que se situa acima do horizonte proposto, 

em toda a extensão da secção em análise. Sob o mesmo, as estruturas identificadas parecem 

possuir uma dimensão média superior, existindo em menor número. Não se observam reflectores  

horizontais com maior amplitude na base das estruturas em forma de “U”. 

Ao contrário das observações até agora efectuadas, o reflector representado pela linha de cor 

vermelha não é o que melhor definição e continuidade apresenta. É descontínuo mas observa-se 

claramente na quase totalidade da secção de georadar. Desenha estruturas em forma de “U”, em 

trechos dispersos ao longo da secção, o mais importante dos quais se pode observar nos 

primeiros 750 metros de extensão. O recortado observado possui menor amplitude que o 

identificado para o reflector anterior. Inicia-se a Sul junto da cota 16 metros, subindo rapidamente 

para iniciar uma descida de quase 5 metros. Aos 900 metros está a uma profundidade de 12,5 

metros, valor numérico coincidente com a cota. Nos 500 metros seguintes aproxima-se dos 14 

metros e volta a descer, aos 2000 metros a cota aproximada é de 12 metros. Aos 3000 metros a 

profundidade exibida é a mesma, cerca de 14 metros, acompanha desta forma a superfície 

topográfica. Por volta dos 3550 metros cruza definitivamente à cota 10 metros. A profundidade é 

aproximadamente mantida até final do perfil. Trata-se de um reflector cujo distanciamento para o 

anterior aumenta para Norte. Não se observam estruturas bem definidas na área definida entre 

este e o anterior, quando comparadas com as que se encontram em maior profundidade. Aqui, 

podem-se identificar pequenos reflectores, associados à base de algumas estruturas em forma de 

“U”. Estas possuem um recorte mais nítido e são de dimensão aparentemente superior. 

O reflector seguinte é representado por uma linha de cor amarela, que se identifica de forma clara 

nos primeiros 250 metros do perfil. Aqui, descreve nitidamente estruturas em forma de “U”. Possui 

uma marcação globalmente incipiente, mas com continuidade em espaços mais ou menos 

regulares que permitiram a sua demarcação. Inicia-se aos 12,5 metros descendo rapidamente até 

aos 10 metros, cota que mantém em direcção a Norte, até aos 1750 metros. Descreve uma 

descida suave em cota, cruzando os 5 metros de forma definitiva apenas aos 5000 metros. A 

Norte, observa-se a última secção à cota 0 metros. Dada a profundidade a que se encontra o 

horizonte é difícil tecer considerações sobre o grau de perturbação, comparativamente a outras 

zonas da secção de georadar, sob o risco da análise se basear em dados sem qualidade 

resultantes da elevada atenuação do sinal. No entanto, observam-se zonas situadas em posição 

inferior, que aparentam possuir estruturas em forma de “U” melhor definidas que em algumas 
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áreas definidas superiormente. Será eventualmente o caso de uma pequena secção situada entre 

os 1250 e os 1750 metros. 

O último dos refletores propostos, é definido por uma linha segmentada de cor azul, cujo 

posicionamento foi baseado na marcação de algumas estruturas em profundidade bem nas 

relações posicionais do mesmo observadas em outros radargramas. Provavelmente encontrar-se-

á a uma diferença de cota semelhante à observada em outros radargramas e que aqui se encontra 

extrapolada sob a orientação de algumas estruturas encontradas definidas a cinzento. 

Salvo o horizonte identificado pela cor verde, todos os horizontes, em direcção a Norte, aumentam 

de profundidade bem como a distância entre si. 

PERFIL V 

A interpretação (Figura 139), está baseada em diversos níveis de informação (radargramas do 

mesmo perfil - (Figura 134, Figura 135, Figura 136, Figura 137 e Figura 138) e apresenta vários 

reflectores identificados por cores, a cinzento são apresentadas estruturas, fundamentalmente 

identificadas no radargrama visualizado em fase instantânea (Figura 137). Os horizontes 

propostos, em posição altimétrica inferior ao nível freático, foram interpretados com base na 

continuidade dos vários reflectores presentes nas secções de georadar. 

O primeiro reflector interpreta-se como sendo o nível freático. Este é demarcado por uma linha 

amarela fina e contínua ao longo de toda a secção e acompanha a superfície topográfica a uma 

profundidade constante. Inicia-se junto da cota 25 metros baixando para os 20 metros 3300 

metros a Norte. A superfície termina junto da cota 16 metros a mais de 5000 metros de distância 

após o início do perfil. 

O reflector seguinte é representado pela linha de cor magenta. O seu posicionamento foi obtido 

pela extrapolação da posição do mesmo a partir dos radargramas que o cruzam. Está associado a 

um horizonte que marca uma transição entre áreas, situadas em posição superior e inferior, com 

diferenças de padrão resultantes do intrincado das estruturas identificadas. Desta forma, observa-

se na primeira um horizonte descontínuo que se pode identificar em quase toda a extensão do 

perfil. Observam-se ainda algumas estruturas em forma de “U” de dimensões muito reduzidas. O 

grau de perturbação é difícil de vislumbrar dadas as dimensões das mesmas em relação à escala 

da secção. Regra geral, a área definida em maior profundidade, limitada pelo reflector 

seguidamente apresentado, mostra múltiplos níveis associados a estruturas em forma de “U”. 

Estes, apresentam um grau de perturbação mais elevado, observa-se um padrão aparentemente 

relacionado com o cruzamento de estruturas em forma de “U”. Inicia-se junto da cota 23 metros e 

acompanha a superfície topográfica a uma profundidade mais ou menos constante durante quase 
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toda a secção de georadar. No último quilometro observa-se um ligeiro aumento da profundidade, 

terminando próximo da cota 13 metros. 

A linha de cor verde representa um reflector que se identifica ao longo do perfil de forma 

descontínua. O seu posicionamento é claro até aos 3500 metros, tornando-se progressivamente 

mais difícil de localizar. A profundidade exibida é regular ao longo de quase toda a extensão do 

perfil, cerca de 4 metros. Inicia-se perto da cota 22 metros, acompanha a superfície topográfica a 

uma profundidade relativamente constante e cruza a linha que representa a cota 20 metros aos 

2250 metros. Mais para Norte encontra-se menos bem definido, sendo no entanto possível 

identificar uma secção que se posiciona entre os 2900 e os 3500 metros às cotas 18 e 16 metros 

respectivamente. Aos 4000 metros de extensão identifica-se um pequeno reflector, a cerca de 4 

metros de profundidade. A continuidade do mesmo horizonte, para as mesmas cotas observadas 

anteriormente, parece estar afectada por um reflector descontínuo representado a preto. 

Interpretou-se continuidade em cota inferior, associada a um reflector que se observa com maior 

nitidez aos 4750 metros à cota 9 metros. A Sul, encontra-se em cota muito próxima dos horizontes 

adjacentes, menos de 3 metros de separação. Em direcção a Norte verifica-se um aumento da 

distância que os separa. Se definirmos duas zonas, uma superior limitada pelo reflector que se 

encontra posicionado a menor profundidade e uma inferior limitada pelo reflector que se observa 

em cota inferior, observam-se assinaturas que revelam padrões distintos. Na primeira, observam-

se dois a três reflectores presentes a diferentes profundidades. Embora muito próximos e bem 

delineados, são descontínuos formando um padrão estratificado e em algumas extensões da 

secção perturbado. Encontram-se predominantemente na base de estruturas em forma de “U” e 

possuem dimensões, extensão e desenvolvimento altimétrico, regra geral muito reduzidas. Em 

direcção a Norte observa-se um aumento na dimensão concomitantemente com uma diminuição 

do número total das mesmas. A segunda, posicionada em cota inferior, evidencia estruturas com 

maior dimensão. Ao contrário da anterior, não se observam na maior parte da secção, reflectores 

associados às estruturas em forma de “U”. Estes, localizam-se numa pequena parte do perfil entre 

3000 e os 4000 metros. Globalmente, a perturbação observada nos padrões associados às 

diferentes zonas, parece ser maior na zona definida superiormente. 

O reflector representado pela linha de cor azul clara é o que maior definição apresenta em toda a 

secção de georadar. De certo modo divide a secção de georadar numa zona superior e outra 

inferior. Inicia-se um pouco acima dos 20 metros a uma profundidade de cerca de 5 metros. Em 

direcção a Norte, a profundidade observada aumenta. Possui cerca de 10 metros de profundidade 

aos 2000 metros de extensão. A cota é mantida nos 500 metros seguintes, cerca de 15 metros. 

Inicia-se aqui uma descida mais acentuada, acompanhada pela superfície topográfica, cruza a 

linha que refere a cota 10 metros aos 4000 metros. Entre os 4250 e os 4500 metros observa-se 

uma diminuição mais substancial em cota, perdendo cerca de 5 metros. Parece terminar na cota 

aproximada 3 metros a mais de 5000 metros do início do perfil situado a Sul. O horizonte desenha, 

ao longo de toda a sua secção, um oscilar em cota associado a estruturas em forma de “U”. Estas, 
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são as que maior dimensão apresentam de toda a secção de georadar em análise. A elevada 

continuidade observada, independentemente do desenvolvimento altimétrico,é interrompida em 

duas pequenas zonas situadas entre os 2500 e os 3750 metros. A Sul, no início do perfil, a 

distância que se observa entre os horizontes propostos é muito baixa, menos de 2 metros, 

aumentando à medida que nos deslocamos para Norte. Aqui, a distância volta a diminuir em 

relação ao horizonte que se situa em posição inferior. Observa-se ainda, um aumento substancial 

da distância que o separa do reflector que se posiciona a menor profundidade. 

Na área da secção limitada inferiormente pelo reflector as estruturas observadas possuem 

grandes dimensões a mostram formas em “U”. 

O reflector seguinte, representado por uma linha de cor vermelha está marcado de forma 

incipiente em pequenas zonas do perfil. Não se vislumbra, regra geral, qualquer tipo de indicação 

quando ao seu posicionamento. De acordo com as observações realizadas nas secções de 

georadar, que atravessam perpendicularmente este perfil, foi-lhe atribuído um posicionamento. É 

no entanto possível observar-se em duas extensões da secção de georadar, um reflector, 

possivelmente muito fino, dada a fraca resposta obtida pelo georadar. O primeiro, com maior 

continuidade espacial, situado entre os 500 e os 2000 metros, descreve uma descida de cota, 

aumentado de profundidade para Norte. O segundo situa-se entre os 3500 e os 4000 metros e 

acompanha a cota 10-11 metros. Globalmente o reflector proposto inicia-se abaixo da cota 20 

metros, em posição altimétrica próxima do anteriormente definido. Para Norte cruza a cota 15 

metros aos 1000 metros de extensão. O declive observado até 3000 metros é irregular no espaço, 

com subidas e descidas, cruzando a linha de cota 10 metros por volta dos 3100 metros. O declive 

é mais acentuado nos 400 metros seguintes, descendo para a cota 6 metros. Aos 4000 metros 

desce definitivamente abaixo da cota 5 metros. Termina em cota positiva em posição interpretada 

com o auxilio das estruturas marcadas nas linhas de cor cinzenta. Não se observam padrões, 

desenhados por estruturas, substancialmente diferentes dos indicados para a área suprajacente e 

analisada anteriormente. 

O reflector representado pela linha de cor amarela, está identificado na secção de georadar para 

os primeiros 500 metros. O seu posicionamento, assinalado na restante secção, foi interpretado de 

acordo com as evidencias observadas em outras secções, nomeadamente nas que intersectam a 

presente, bem como pelas estruturas identificadas pelas linhas de cor cinzenta. Inicia-se junto da 

cota 15 metros, descrevendo pequenas subidas e descidas à volta da referida cota, até aos 500 

metros. Aos 1750 metros observa-se uma pequena descontinuidade no perfil coincidente com a 

passagem pela cota 10 metros. Aos 2750 metros observa-se um pequeno reflector que se 

interpreta como fazendo parte deste, posicionando-o junto da cota 5 metros. Mais para Norte o 

posicionamento foi estabelecido de acordo com o comportamento evidenciado até então na 

secção de georadar. A sua posição altimétrica no perfil está associada a cotas negativas, cerca de 

menos 2 metros. 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 102

O último reflector em análise encontra-se bem marcado nos primeiros 250 metros do perfil. 

Desenha uma estrutura em forma de “U” que se observa junta da cota 9 metros aos 500 metros. O 

seu posicionamento no resto do perfil foi interpretado e fundamentado com base no 

comportamento evidenciado pela mesmo horizonte em outras secções de georadar, 

nomeadamente nas que se posicionam perpendicularmente à presente secção. Desta forma, 

observa-se um crescimento em profundidade, em direcção a Norte, acompanhado pelo mesmo 

distanciamento ao reflector anteriormente proposto, sendo previsível a sua extinção, para o perfil 

em análise, por volta dos 4000 metros. 
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RADARGRAMAS (IMAGENS) 

PERFIL R 

 

Figura 70: Amplitude, dados originais (Perfil R). 
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Figura 71: Amplitude Dewow (Perfil R). 
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Figura 72: Amplitude (Perfil R). 
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Figura 73: Amplitude instantânea (Perfil R). 
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Figura 74: Fase instantânea (Perfil R). 
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Figura 75: Amplitude, ganho exponencial esférico (Perfil R). 
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Figura 76: Secção interpretada (Perfil R). 
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PERFIL D 

 

Figura 77: Amplitude, dados originais (Perfil D). 
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Figura 78: Amplitude, Dewow (perfil D). 
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Figura 79: Amplitude (perfil D). 
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Figura 80: Amplitude instantânea (perfil D). 
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Figura 81: Fase instantânea (perfil D). 
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Figura 82: Amplitude, exponencial esférico (perfil D). 
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Figura 83: Secção interpretada (Perfil D). 
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PERFIL E 

 

Figura 84: Amplitude dados originais (perfil E). 
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Figura 85: Amplitude Dewow (perfil E). 
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Figura 86: Amplitude (perfil E). 
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Figura 87: Amplitude instantânea (perfil E). 
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Figura 88: Fase instantânea (perfil E). 
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Figura 89: Amplitude exponencial esférico (perfil E). 
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Figura 90: Secção interpretada (Perfil E). 
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PERFIL F 

 

Figura 91: Amplitude dados originais (perfil F). 
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Figura 92: Amplitude Dewow (perfil F). 
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Figura 93: Amplitude (perfil F). 
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Figura 94: Amplitude instantânea (perfil F). 
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Figura 95: Fase instantânea (perfil F). 
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Figura 96: Amplitude ganho exponencial esférico (perfil F). 
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Figura 97: Secção interpretada (Perfil F). 
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PERFIL G 

 

Figura 98: Amplitude dados originais (perfil G). 
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Figura 99: Amplitude  Dewow  (perfil G). 
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Figura 100: Amplitude (perfil G). 
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Figura 101: Amplitude instantânea (perfil G). 
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Figura 102: Fase instantânea  (perfil G). 
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Figura 103: Amplitude ganho exponencial esférico (perfil G). 
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Figura 104 Secção interpretada (Perfil G). 
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PERFIL H 

 

Figura 105: Amplitude dados originais (perfil H). 
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Figura 106: Amplitude Dewow (perfil H). 
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Figura 107: Amplitude (perfil H) 
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Figura 108: Amplitude instantânea (perfil H). 
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Figura 109: Fase instantânea (perfil H). 
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Figura 110: Amplitude ganho exponencial esférico (perfil H) 
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Figura 111 Secção interpretada (Perfil H). 
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PERFIL S 

 

Figura 112: Amplitude dados originais (perfil S). 
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Figura 113: Amplitude Dewow (perfil S). 
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Figura 114: Amplitude (perfil S). 
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Figura 115: Amplitude instantânea (perfil S). 
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Figura 116: Fase instantânea (perfil S). 
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Figura 117: Amplitude ganho exponencial esférico (perfil S). 
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Figura 118 Secção interpretada (Perfil S). 
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PERFIL T 

 

Figura 119: Amplitude, dados originais (perfil T). 
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Figura 120: Amplitude Dewow (perfil T). 
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Figura 121: Amplitude (perfil T). 
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Figura 122: Amplitude instantânea (perfil T). 
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Figura 123: Fase instantânea (perfil T). 
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Figura 124: Amplitude ganho exponencial esférico (perfil T). 
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Figura 125 Secção interpretada (Perfil T). 
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PERFIL U 

 

Figura 126: Amplitude, dados originais (perfil U). 
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Figura 127: Amplitude Dewow (perfil U). 
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Figura 128: Amplitude (perfil U). 
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Figura 129: Amplitude instantânea (perfil U). 
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Figura 130: Fase instantânea (perfil U). 
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Figura 131: Amplitude ganho exponencial esférico (perfil U). 
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Figura 132: Secção interpretada (Perfil U). 
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PERFIL V 

 

Figura 133: Amplitude dados originais (perfil V). 
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Figura 134: Amplitude Dewow (perfil V). 
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Figura 135: Amplitude (perfil V). 
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Figura 136: Amplitude instantânea (perfil V). 
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Figura 137: Fase instantânea (perfil V). 
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Figura 138: Amplitude ganho exponencial esférico (perfil V). 
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Figura 139: Secção interpretada (Perfil V). 
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ESTRATIGRAFIA GEOFÍSICA 

A interpretação dos radargramas (principais reflectores) encontra-se materializada em horizontes 

geofísicos que conduzem à estratigrafia geofísica. A representação através de mapas é forma de 

fornecer informação sobre a distribuição espacial e altimétrica dos horizontes. As imagens, 

correspondentes à interpretação de cada perfil, foram georeferenciadas no programa “Surfer 7.0” e 

por digitalização dos horizontes obteve-se, para cada horizonte cromático, um ficheiro com dados 

relativos à posição dos mesmos na secção de georadar. A digitalização dos horizontes propostos 

foi feita de forma contínua, regularmente espaçada, assumindo a continuidade lateral em face da 

informação 3D apoiada na visualização em “VRML”. Os dados, assim obtidos, foram condensados 

num único ficheiro de área, com informação pertencente um único horizonte cromático. Cada um 

dos ficheiros foi posteriormente processado, no programa “Surfer 7.0”. Realizaram-se variogramas 

lineares de ajuste automático para todos os conjuntos de dados. O modelo de variograma define 

matematicamente a variabilidade espacial do conjunto de dados iniciais e da resultante, 

materializada na grelha. Os pesos utilizados na interpolação para o cálculo dos valores relativos 

aos nós da grelha são função do modelo de variograma. A regularização foi obtida pela utilização 

de uma estima geoestatística denominada “Krigring”. A distribuição altimétrica para cada horizonte 

proposto é apresentado em mapa. É importante salientar que a altimetria está directamente 

relacionada com a determinação da velocidade de propagação da onda, conversão tempo/espaço 

e com a maior ou menor precisão do levantamento topográfico. A utilização de uma velocidade, 

admitida como representante de toda a área, tem inconvenientes quando existem variações 

laterais nos meios. A mudança nas propriedades físicas pode-se manifestar em mudança de 

velocidade que por sua vez introduzem variabilidade no posicionamento altimétrico dos horizontes 

cartografados. 

A representação de relevo dos horizontes cromáticos visualiza-se em planta através de isolinhas 

de cota. Em todos os mapas é utilizada a mesma escala altimétrica, obtendo-se uma leitura 

comparada mais fácil e são mostradas por ordem decrescente de altimetria. Os pontos de 

amostragem que permitiram a realização dos mapas encontram-se sobre os mesmos. É 

importante salientar que a regularização da grelha fora das áreas de maior amostragem diminui 

substancialmente o nível de confiança. Da Figura 140 à Figura 145 apresentam-se as imagens 2D 

pertencentes a cada um dos horizontes cromáticos. Em todas as figuras são representados os 

pontos de amostragem altimétrica. Estes, são ainda coincidentes com as secções de georadar. De 

notar ainda que existe um menor nível de confiança à medida que nos afastamos das áreas de 

maior amostragem. O ponto vermelho representa a localização da sondagem SJS. No entanto, 

para a maioria dos mapas apresentados o valor altimétrico é provavelmente anómalo. Na área da 

implantação da sondagem os dados disponíveis têm baixa cobertura planimétrica. A regularização 

da grelha, obtida pelo algoritmo, nas condições referidas, é pouco satisfatória. 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 174

HORIZONTE MAGENTA 
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Figura 140: Carta altimétrica referente ao Horizonte Magenta. 

Este é o horizonte que mais próximo se encontra da superfície topográfica, imediatamente após o 

nível freático. São observadas a Este e a Sul as cotas mais elevadas, superiores a 23 metros. As 

mais baixas posicionam-se a Noroeste, sendo inferiores a 13 metros. A Sul, as diferenças entre 

cotas são mais acentuadas na direcção Este-Oeste. Aqui, observam-se cotas superiores a 23 

metros a Este e inferiores 18 metros a Oeste. No centro do mapa as variações de cota na direcção 

Oeste-Este parecem mais suaves, particularmente na sua área mais central. Para Oeste observa-

se um declive acentuado com cotas inferiores a 14 metros. Na zona Norte perde cota em direcção 

aos quadrantes Norte e Oeste. Para Este observa-se uma depressão com cotas inferiores a 14 

metros, aparentemente sem continuidade para Nascente. Observam-se cotas aproximadas  a 16 
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metros na sondagem SJS. No entanto, o valor é provavelmente anómalo, dada a manifesta falta 

de amostragem na área próxima. 

HORIZONTE VERDE 
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Figura 141: Carta altimétrica referente ao Horizonte Verde. 

Relativamente ao horizonte anterior este posiciona-se em cotas menos elevadas. Na zona 

Sudeste observam-se cotas superiores a 24 metros. Aqui, a transição para Oeste realiza-se de 

uma forma particularmente acentuada e em direcção a Oeste observa-se uma diminuição 

acentuada do pendor. Assinala-se uma linha azul que se encontra posicionada sobre a isolinha 

correspondente à cota 20 metros. Esta, faz um ângulo aproximado de 16,3º com o Norte para o 

quadrante Este. 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 176

Para Norte, particularmente na direcção do perfil S (esquerda), as transições altimétricas são 

realizadas de forma suave mas sempre em queda. Na zona mais a norte observam-se duas 

depressões, posicionadas a Oeste e a Este com valores altimetrias inferiores a 9 e a 10 metros 

respectivamente. Para todos os quadrantes, exceptuando o Sul observa-se diminuição em 

altimetria. De notar que o perfil U de direcção Sul-Norte e extensão mais elevada, apresenta uma 

diminuição em cota mais suave que os perfis T e V. A sondagem SJS posiciona-se sobre a cota 

aproximada 14 metros. 

 

HORIZONTE AZUL-CLARO 

Relativamente ao mapa anterior as cotas observadas são mais baixas. No entanto, os 

espaçamentos entre da isolinhas são mais apertados, reflectindo uma mudança altimétrica mais 

acentuada para a generalidade da área. Sobre o lado Este na área mais a Sul, observam-se cotas 

superiores a 23 metros. Aqui, a transição para Oeste faz-se no sentido da descida de cota. 

Podem-se ainda estabelecer dois ritmos de queda altimétrica, o maior é observado a Este, e o 

menor a Oeste. Representa-se, a Este, sobre a isolinha dos 18 metros e na área de maior 

amostragem, uma linha vermelha com orientação N16.3o, normal ao maior gradiente altimétrico 

observado na área em análise. 

Na área central as transições de cotas são efectuadas de forma suave. Observa-se aqui um 

patamar altimétrico que se estende para Oeste. Posiciona-se sobre o perfil D (Oeste), entre as 

áreas anteriormente definidas, uma depressão semelhante a um canal. 

Na área definida mais a Norte, observa-se uma depressão sobre o lado Oeste, evidenciando 

valores inferiores a 5 metros. A Este e com o mesmo posicionamento observado na carta anterior, 

identifica-se uma outra depressão com cotas inferiores a 5 metros. No extremo Norte as cotas 

diminuem para os quadrantes Oeste e Este. Este comportamento é semelhante ao observado na 

carta anterior. No extremo Nordeste, na área da sondagem SJS, observa-se uma subida de cota 

que não possui relação aparente com os dados e tendências das zonas próximas, os valores 

observados devem ser anómalos. 
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Figura 142: Carta altimétrica referente ao Horizonte Azul-Claro. 

 

HORIZONTE VERMELHO 

Observam-se cotas superiores a 21 metros posicionadas sobre o lado Sudeste. Aqui, há 

semelhança com a tendência observada para a carta anterior, podendo-se estabelecer dois ritmos 

de perda altimétrica. Sobre o lado Este observam-se isolinhas com espaçamento relativamente 

apertado, indicando um declive maior para Oeste. Implantou-se aqui, sobre a cota 18 metros na 

área de maior amostragem, uma linha vermelha que possui orientação aproximada N15,7o E. 
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Para Oeste a descida de cota é mais suave, com uma tendência de perda em cota para Sul, 

desenhando uma espécie de canal alargado sobre o perfil S. A zona central é marcada por um 

declive relativamente suave. Observa-se ainda um patamar altimétrico que se estende para Oeste. 

A Norte existe coincidência relativa ao posicionamento das depressões anteriormente analisadas. 

Observa-se ainda uma descida em cota para os quadrantes Oeste, Este e Norte. No extremo 

Nordeste, para a sondagem SJS observa-se a cota 7 metros. Esta zona mostra uma subida de 

cota provavelmente anómala pelo facto de não existirem dados suficientes para uma regularização 

de grelha que reflecta um maior grau de confiança. 
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Figura 143: Carta altimétrica referente ao Horizonte Vermelho. 
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HORIZONTE AMARELO 

Posicionada a Sudeste observa-se uma zona de cotas superiores a 18 metros. O declive é 

acentuado para Oeste, no entanto, diminui à medida que nos posicionamos sobre a área não 

amostrada (sem dados). Posicionou-se, na área de maior amostragem e sobre a isolinha dos 15 

metros, uma linha vermelha que possui orientação N 13o E. Esta representa a orientação do maior 

declive observado na zona em análise. Em direcção a Norte o declive é relativamente suave. 

Observam-se cotas negativas na zona posicionada a Noroeste. A Este observa-se uma depressão 

de direcção Norte-Sul com pendor para Nordeste. Esta, apenas conta com dados provenientes do 

perfil V, estando possivelmente algo exagerada na extensão. Junto da sondagem SJS observam-

se cotas inferiores a 1 metro. 
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Figura 144: Carta altimétrica referente ao Horizonte Amarelo. 
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HORIZONTE AZUL 

Este carta é a que apresenta menor área mapeada. A elevada profundidade do horizonte em 

análise tornou a identificação difícil em quase todos os radargramas. Relativamente à área original 

de estudo, localiza-se sobre o extremo Este e apresenta valores ao longo de quase toda a 

extensão Norte-Sul da área. Apresenta, à semelhança dos outros horizontes analisados, cotas 

muito elevadas a Este, com declives acentuados particularmente para a direcção Oeste. Aqui, 

sobre a cota 12 metros, implantou-se uma linha vermelha cuja orientação é N13o E. Para Norte 

observam-se cotas negativas. É caracterizado por possuir dimensões muito reduzidas. Não se 

conseguem determinar as cotas para a sondagem SJS. 
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Figura 145: Carta altimétrica referente ao Horizonte Azul. 
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CARTAS DE ESPESSURA 

Apresentam-se cartas de espessura para os volumes compreendidos entre os horizontes 

propostos. Sob o ponto de vista da amostragem, em sondagens mecânicas que se venham a 

realizar, estas cartas contribuem para a descriminação dos vários níveis litológicos. Deste modo, 

após a identificação de um determinado horizonte é possível prever a posição de outros, 

minimizando custos associados às sondagens. É ainda de fazer notar que o grau de confiança 

diminui nas áreas de amostragem reduzida, ou quando apenas se observa amostragem para um 

determinado horizonte. 

Apresentam-se para cada carta as amostragens que estão definidas pela cor do horizonte. A carta 

A (Figura 146) representa a espessura acima do Horizonte Magenta, o mapa de espessuras entre 

os horizontes Magenta e Verde está representado pela Carta B (Figura 147), a Carta C (Figura 

148) representa as espessuras entre os horizontes Verde e Azul Claro, entre os horizontes Azul 

Claro e Vermelho representa-se as espessuras na Carta D (Figura 149), o mapa das diferenças 

altimétricas entre os horizontes Vermelho e Amarelo está representado pela Carta E (Figura 150), 

o mapa de espessuras entre os horizontes Amarelo e Azul é a Carta F (Figura 151), entre os 

horizontes Vermelho e Azul estão representadas as espessuras pela Carta G (Figura 152) e as 

diferenças de cota entre o Horizonte Vermelho e a superfície topográfica estão representadas pela 

Carta H (Figura 153). 

 

Carta A (Superfície topográfica e Horizonte Magenta) 

A presente carta foi construída com base na diferença entre superfícies que caracterizam a 

altimetria da superfície topográfica e do Horizonte Magenta. A carta mostra que as espessuras 

variam na maior parte da área amostrada entre 3 e 5 metros. No entanto, existem zonas em que a 

variação pode assumir amplitudes maiores. Com mínimos inferiores a 2 metro e máximos 

superiores a 10 metros. Observa-se uma influência forte por parte da superfície topográfica, 

particulamente nas áreas onde esta é mais irregular. No entanto, para a área mais interior as 

espessuras são regulares. Observa-se um aumento de espessura para Oeste. 
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Figura 146: Diferenças de cota entre a superfície topográfica e o Horizonte Magenta (Carta A) 

 

Carta B (Horizontes Magenta e Verde) 

A presente carta foi construída com base na diferença entre superfícies que caracterizam a 

altimetria dos horizontes Magenta e Verde. A carta mostra que as espessuras variam na maior 

parte da área amostrada entre 1 e 4 metros. No entanto, existem zonas em que a variação pode 

assumir amplitudes maiores. Com mínimos inferiores a 1 metro e máximos superiores a 5 metros. 

Regra geral as espessuras evidenciadas são regulares, no entanto evidenciam um aumento de 

espessura em direcção Oeste na zona Sul, para o resto da área parecem manter as espessuras. A 

Sudeste, coincidente com a área de maior gradiente altmétrico para os mapas anteriores, observa-

se uma menor espessura. Aqui a linha vermelha, perpendicular ao maior gradiente e sobre a 
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isolinha 2 metros, possui uma orientação N 13,30 E. Observa-se ainda uma zona anómala 

afastada da área de amostragem, a falta de dados materializa-se em espessuras negativas. Na 

zona mais a Norte também se observam zonas anómalas, particularmente junto da sondagem 

SJS. 
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Figura 147: Diferenças de cota entre os Horizontes Magenta e Verde (Carta B). 

 

Carta C (Horizontes Verde e Azul Claro) 

A presente carta foi construída com base na diferença as superfícies altimétricas dos Horizontes 

Verde e Azul Claro. A carta mostra que as espessuras variam, na área de maior amostragem, 

entre os 2 e os 4 metros. No entanto, existem zonas em que a variação pode assumir amplitudes 

maiores, com mínimos inferiores a 2 metros e máximos superiores a 6 metros, particularmente 
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sobre o perfil D. O perfil V parece ser anómalo na medida em que as espessuras são maiores que 

as evidenciadas para os perfis posicionados a Oeste. As espessuras do volume são menos 

regulares que as evidenciadas em cartas anteriores e mostram um aumento em direcção Oeste na 

zona a Sul. O resto da área apresenta valores relativamente constantes. Na zona amostrada a 

sudeste observam-se espessuras inferiores a 2 metros, com aumento para Oeste. No entanto, 

regra geral as espessuras tendem a estabilizar-se em direcção a Oeste, com valores entre 3 e 4 

metros. É ainda de salientar zonas anómalas posicionadas sobre as áreas não amostradas, a 

Norte e a Este, com espessuras ora muito elevadas ora muito reduzidas, resultado da 

regularização da grelha. 
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Figura 148: Diferenças de cota entre os Horizontes Verde e Azul Claro (Carta C). 
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Carta D (Horizontes Azul Claro e Vermelho) 
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Figura 149: Diferenças de cota entre os Horizontes Azul Claro e Vermelho (Carta E). 

A presente carta foi construída com base na diferença as superfícies altimétricas dos Horizontes 

Azul Claro e Vermelho.  A carta mostra que as espessuras variam, na maior parte da área entre os 

2 e os 5 metros. Observa-se uma zona, posicionada a Norte, em que as espessuras observadas 

apresentam maior dimensão, função da falta de amostragem. Globalmente, para as zonas 

amostradas, os mínimos observados são inferiores a 1 metro e os máximos superiores a 6 metros. 

A área junto da sondagem SJS apresenta valores de espessura relativamente aproximados da 

tendência dado pela área amostrada mais próxima. As espessuras do volume são regulares e 

evidenciam um aumento de espessura em direcção a Oeste na zona Sul. A Sudeste implantou-se, 

na área de amostragem, uma linha vermelha, coincidente com a menor espessura observada, 

sobre a isolinha de espessura 2 metros, cuja orientação é N 10,90 E. 
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Carta E (Horizontes Vermelho e Amarelo) 

A carta em análise foi construída com base na diferença as superfícies altimétricas dos Horizontes 

Vermelho e Amarelo. A carta mostra que as espessuras variam, na maior parte da área entre os 3 

e mais de 4 metros. No entanto existem zonas em que a variação pode assumir amplitudes 

maiores, com mínimos de 2 metros e máximos superiores a 5 metros. Regra geral as espessuras 

do volume posicionado entre os Horizontes Vermelho e Amarelo são bastante regulares. A Sul a 

carta apresenta uma grande área anómala pelo facto de apenas existirem dados do Horizonte 

Vermelho. A Norte, a área junto da implantação da sondagem SJS é anómala. Os valores dados 

pela carta não coincidem com a tendência dos valores próximos, na área de maior amostragem. 
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Figura 150: Diferenças de cota entre os Horizontes Vermelho e Amarelo (Carta E). 
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Carta F (Horizontes Amarelo e Azul) 

A carta (Figura 151) foi construída com base na diferença as superfícies altimétricas dos 

Horizontes Amarelo e Azul. Mostra que as espessuras variam, na maior parte da área, entre 4 e 6 

metros. Existem zonas em que a variação pode assumir amplitudes maiores, com mínimos 

inferiores a 3 metros e máximos superiores a 7 metros. Observa-se a Norte uma área 

particularmente anómala pelas espessuras negativas evidenciadas, fruto da não existência de 

dados para o Horizonte Azul.  

Regra geral as espessuras do volume posicionado entre os Horizontes Amarelo e Azul são 

regulares, não se observando nenhuma tendência nítida de aumento ou diminuição de espessura 

numa determinada direcção.  
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Figura 151: Diferenças de cota entre os Horizontes Amarelo e Azul (Carta F). 
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Carta G (Horizontes Vermelho e Azul) 

O mapa das diferenças entre os Horizontes Vermelho e Azul (Figura 152), corresponde às 

espessuras observadas entre os dois horizontes. Mostra, para a maior parte da área amostrada, 

espessuras variáveis entre os 8 metros e os 10 metros. No entanto, podem-se observar 

espessuras superiores e inferiores.  

A Sudeste, onde as espessuras são menores, sobre a isolinha correspondente aos 8 metros, foi 

posicionada uma linha vermelha que tem orientação N 9,40 E. Observa-se ainda uma área 

posicionada a Norte, anómala, com espessuras inferiores a 4 metros. 
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Figura 152: Diferenças de cota entre os Horizontes Vermelho e Azul (Carta G). 

 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 189 

Carta H (Horizonte Vermelho e Superfície Topográfica) 

O mapa das diferenças entre os Horizontes Vermelho e Azul (Figura 153), corresponde às 

espessuras observadas entre os dois horizontes. Observa-se que nesta carta a influência da 

topografia é grande. Observa-se coincidência das maiores espessuras com os maiores desníveis 

altimétricos. Para as áreas de altimetria mais regular as espessuras variam entre os 11 e os 14 

metros. No entanto, para Oeste as espessuras podem atingir mais de 20 metros. Para Norte as 

espessuras podem ser superiores a 16 metros. A zona de implantação da sondagem SJS parece 

evidenciar valores de espessura anómalos. Para Oeste a falta de amostragem criou também uma 

área, de maiores dimensões, anómala. 

-52000 -51000 -50000 -49000

92000

93000

94000

95000

96000

97000

98000

 4 metros
 5 metros
 6 metros
 7 metros
 8 metros
 9 metros
 10 metros
 11 metros
 12 metros
 13 metros
 14 metros
 15 metros
 16 metros
 17 metros
 18 metros
 19 metros
 20 metros
 21 metros
 22 metros
 23 metros
 24 metros
 25 metros
 26 metros
 27 metros
 28 metros

Escala 1:50000

 

Figura 153: Diferenças de cota entre o Horizonte Vermelho e a Superfície Topográfica (Carta H). 

Observa-se uma área posicionada a Sudeste em que as espessuras são inferiores a 7 metros. 

Aqui, posicionou-se sobre a isolinha dos 7 metros uma linha vermelha cuja orientação é N13,7o E. 
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Para Oeste as espessuras podem atingir mais de 18 metros. O perfil F, com altimetria mais regular 

e de um modo geral menos elevado mostra espessuras máximas de cerca de 14 metros. 

SÍNTESE 

À medida que a profundidade aumenta verifica-se uma diminuição dos pontos de amostragem, 

diminuindo progressivamente a área mapeada. Tal facto está relacionado com a crescente 

dificuldade em identificar os reflectores, fruto de uma maior atenuação do sinal com consequente 

diminuição da informação disponível. A Sudeste da área em estudo observa-se uma zona mais 

elevada. Aqui, identifica-se um gradiente altimétrico, em direcção a Oeste e a Norte, que melhor 

se evidencia nos horizontes mais profundos. A maior definição dos gradientes observados na área 

posicionada a Sudeste para os mapas de altimetria são devidos às sucessivas somas das 

menores espessuras aí observadas. 

As cartas de espessura mostram uma variação de valores baixa, particularmente na área de maior 

amostragem. Observa-se de forma sistemática uma ligeira diminuição da  mesma na zona 

posicionada Sudeste da área de estudo. A variação da espessura é maior quando se realizam 

operações de subtração de grelhas com a superfície topográfica (Carta A e Carta H). Os 

gradientes observados na área posiciona a Sudeste não se verificam com tanta nitidez nas cartas 

de espessura. Apresenta-se na tabela seguinte as espessuras médias dos volumes definidos nas 

cartas de espessura. 

 Espessuras médias (metros) 

Cartas  Na área de maior amostragem Na área total 
Carta A (Superfície topográfica e Horizonte Magenta) 3-4 5.06 

Carta B (Horizontes Magenta e Verde) 2-3 2.66 
Carta C (Horizontes Verde e Azul Claro) 2-3 3.44 

Carta D (Horizontes Azul Claro e Vermelho) 2-4 3.88 
Carta E (Horizontes Vermelho e Amarelo) 3-4 3.30 

Carta F (Horizontes Amarelo e Azul) 4-5 4.46 
Carta G (Horizontes Vermelho e Azul) 8-10 8.17 

Carta H (Horizonte Vermelho e Superfície Topográfica) 10-13 14.98 

 

As cartas G e H foram realizadas com o intuito verificar a influência da superfície topográfica sobre 

as espessuras calculadas, controlar os erros de manipulação das grelhas, bem como para ajudar 

a definir as variações resultantes do cálculo. Observa-se que as espessuras somadas até ao 

horizonte Vermelho (15,04 metros) são ligeiramente superiores que as espessuras calculadas 

directamente pela diferença entre a superfície topográfica e o horizonte vermelho (14,98 metros). 

As espessuras somadas das Cartas E e F (7,76 metros), correspondentes aos três últimos 

horizontes, são também inferiores à diferença entre as altimetrias dos horizontes Vermelho e Azul 

(8,17 metros). As diferenças observadas, dada a extensão da área de cálculo, não são 

significativas. Observa-se ainda que as espessuras médias na área de maior amostragem não são 
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significativamente diferentes das observadas para a totalidade das cartas. Deste modo, foram 

utilizadas na construção de uma coluna estratigráfica (geofísica), que se apresenta na Figura 154. 
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Estratigrafia Geofísica

 

Figura 154: Estratigrafia geofísica 

A maior definição em profundidade do gradiente observado nas cartas altimétricas deixa prever a 

existência de uma escarpa que se posiciona na zona mais a Sudeste da área em estudo. A 

orientação desta é definida pela média das orientações observadas nas linhas, que foram 

posicionadas sobre isolinhas de cota ou espessura nas diversas cartas e mapas. A menor nitidez 

observada em cartas altimétricas superficiais é devida a acrecções, causadas por sucessivos 

eventos geológicos, que a suavizaram. 

Apresentam-se na tabela seguinte os valores angulares determinados para a linha que se 

posicionou sobre o maior gradiente associado à escarpa na área a sudeste.  

Horizontes / Cartas  Ângulo (N_0E) 

Horizonte Verde 16.3 

Horizonte Azul Claro 12.4 

Horizonte vermelho 15.7 

Horizonte amarelo 13.0 

Horizonte Azul 13.4 

Carta B 13.3 

Carta D 10.9 

Carta G 9.4 

Carta H 13.7 

Média 13.1 

Carta Militar 195 (Vagos) 13.8 
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Para a carta G (Figura 143), o valor do ângulo correspondente à direcção do plano da escarpa é 

aproximadamente o mesmo da linha de costa que se pode observar na Carta Militar 195 (Vagos). 

A Figura 155 apresenta o Horizonte Vermelho numa prespectiva desenhada em VRML, onde se 

observa a superfície 3D. 

 

Figura 155: Horizonte Vermelho (VRML) escala vertical ? 100. 
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CÁLCULO DE RESERVAS 

Para a realização desta tarefa foram utilizados os dados altimétricos empregues nos perfis de 

georadar. O nível freático foi digitalizado, obtendo-se as coordenadas xyz, de acordo com a 

interpretação do mesmo nos perfis de georadar. O método de regularização utilizado para as 

malhas, 10 metros de espaçamento entre linhas e colunas, foi o “Krigring”, com as funções de 

ajuste provenientes dos variogramas. A célula unitária, utilizada na volumetria das areias acima do 

nível freático, possui 100m2 de área. Em todos os mapas se apresenta a amostragem efectuada. 

MODELO DIGITAL PLANIMÉTRICO. 
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Figura 156: Modelo digital de terreno (topográfico). 
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A Figura 156 resulta da regularização em grelha dos dados provenientes de um levantamento 

topográfico efectuado no âmbito deste estudo. 

O levantamento foi efectuado com o auxílio de uma estação total. Os dados obtidos sobre os 

perfis de georadar encontram-se ligados nos cruzamentos dos mesmos. A base que permitiu a 

ligação altimétrica com a área de estudo foi localizada sobre um marco da área de estudo e a sua 

altimetria inferida pelo mapa cartográfico que serviu de base a este estudo. 

A Norte, observa-se uma zona central aplanada com cotas entre os 22,5 e os 25 metros. Observa-

se ainda, uma diminuição altimétrica em direcção a Oeste, com cotas superiores a 15 metros. A 

Nordeste observam-se cotas superiores aos 17,5 metros. É ainda de notar a presença de uma 

pequena área com cotas de valor superior aos 25 metros.  A área no mapa que se apresenta sem 

cobertura de amostragem está sujeita a um grau de confiança mais reduzido. 

A Sul os valores altimétricos encontram-se sistematicamente acima dos 20 metros. Observa-se 

uma zona central de cota mais baixa, formando um pequeno vale de direcção aproximada NE-SO. 

A Oeste, as cotas observadas são as mais elevadas de toda a área, com valores que podem 

atingir cerca de 30 metros. A Este, a área é mais aplanada com cotas entre os 25 e os 27,5 

metros. 

 

MODELO DIGITAL DO NÍVEL FREÁTICO. 

A Figura 157 apresenta o nível freático interpretado nos radargramas. 

A aquisição dos dados por georadar foi efectuada nos meses de Inverno do ano de 2000, por 

conseguinte, o nível freático encontra-se afectado pelas pluviosidades características da época do 

ano. Posiciona-se muito próximo da superfície topográfica e apresenta algumas oscilações 

devidas à utilização de uma única velocidade para a conversão tempo/distância. 

A franja capilar, observada nos radargramas, é de amplitude reduzida devido à elevada 

permeabilidade das areias. Deste modo, a superfície é bem definida e apresenta um 

comportamento altimétrico suave e regular. Observa-se uma descida do nível freático para 

Noroeste. As cotas máximas, localizadas a Sudeste, são superiores a 24 metros. A Noroeste as 

cotas observadas são inferiores a 15 metros.  

No perfil G observa-se uma descida do nível freático que quebra alguma forma a tendência de 

descida gradual, que pode ser explicada pela menor altimetria da superfície topográfica (Figura 

156). 
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Figura 157: Modelo digital do nível freático. 

ESPESSURAS DE AREIAS ACIMA DO FREÁTICO. 

A Figura 158 é o resultado da subtração entre a superfície topográfica e o nível freático 

interpretado. Esta operação obriga a que as malhas, correspondentes às superfícies anteriores, 

sejam da mesma dimensão. Ou seja, as malhas possuem os mesmos limites espaciais, o mesmo 

número de nós, e o mesmo espaçamento, desta forma cada valor de uma malha possui um valor 

recíproco na outra. Não existe regularização de malha, já que a diferença entre malhas é uma 

outra malha, que reflete o tipo de regularização utilizado inicialmente. 

As maiores diferenças observadas, superiores a 8 metros, posicionam-se a Oeste, onde a 

superfície topográfica é mais irregular e é coincidente com os edifícios dunares de maior 
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desenvolvimento altimétrico. Por oposição, onde a topografia é mais regular, com cotas médias 

mais elevadas, não existe uma espessura significativa de areias, menores que 1 metro. 

A Oeste, posicionam-se as zonas de maior espessura de areias, estão localizadas 

planimetricamente sobre as cotas mais elevadas no modelo digital topográfico e/ou sobre as mais 

baixas no modelo digital do nível freático. 

Observam-se artefactos com orientações preferenciais, segundo as direcções O-E e N-S, na zona 

mais a Norte, provocados pela regularização da grelha em zonas sem dados amostrados.  

-52000 -51000 -50000 -49000

92000

93000

94000

95000

96000

97000

98000

 -1 metros

 0 metros

 1 metros

 2 metros

 3 metros

 4 metros

 5 metros

 6 metros

 7 metros

 8 metros

 9 metros

 10 metros

Escala 1:50000

 

Figura 158: Espessuras de areias acima do nível freático. 
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VOLUMETRIA DE AREIAS ACIMA DO FREÁTICO 

Tendo em prespectiva um aumento no grau de confiança nos cálculos apresentados, 

consequência de uma  melhor definição das espessuras das areias posicionadas sobre o nível 

freático, optou-se pela redução da área de cálculo, baseada na área de maior amostragem.  

A cálculo das volumetrias apresentadas na Figura 159 foi realizado em duas etapas. Da primeira 

resultou a espessura das areias posicionadas acima do nível freático (Figura 158). A última etapa 

consistiu na multiplicação das espessuras pela área mínima (100 m2) correspondente ao 

espaçamento entre valores da grelha (10 metros). 
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Figura 159: Volume de areias acima do nível freático por célula de 10? 10 metros. 

As maiores volumetrias observam-se a Oeste e as menores estão situadas a Este. Como já foi 

referido a altimetria do freático está associada à pluviosidade do Inverno do ano 2000. Partindo do 

princípio que o nível freático para a época estival se encontra a profundidades superiores as 

volumetrias para exploração, aqui apresentadas, serão evidentemente maiores. 
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Onde a superfície topográfica é suave o nível freático posiciona-se a uma profundidade 

relativamente baixa. Nestas áreas não se observam volumes significativos, particularmente visível 

na zona abrangida pelo perfil F e ainda na generalidade todos os perfis de direcção N-S 

posicionados a Este. 

Quando a superfície topográfica é mais irregular, o nível freático não acompanha as mudanças 

altimétricas, as maiores espessuras são então coincidentes com as zonas topograficamente mais 

altas, posicionadas a oeste sobre os maiores edifícios dunares. 

Apresentam-se os limites e a área da superfície gerada pela diferença da superfície topográfica e 

a superfície relativa ao nível freático. 

 

Superfície  

Malha Espaçamento (metros) Amplitude (metros) 

colunas  linhas  X Y X Min X Max Y Min Y Max Z Min Z Max 

361 441 10 10 --52500 --48900 91800 96200 0.0121051545714 9.98296188689 

Áreas (m2) 

planar positiva planar negativa planar total superfície positiva superfície negativa 

15840000 0 15840000 15840978.8928 0 

 

O cálculo de volumes foi realizado para os limites assinalados e utilizaram-se três métodos 

numéricos de cálculo de volumes. As volumetrias apuradas estão assinaladas na tabela seguinte. 

 

Volumes aproximados (m 3) 

Regra do trapézio Regra de Simpson Regra de 3/8 de Simpson 

42871211.9591 42874940.535 42872400.0926 

 

Os volumes apurados pelos três métodos são aproximados. A diferença entre o volume máximo e 

o volume mínimo é cerca de 3729 m3, o que corresponde a cerca de 0.0087 % do volume total. A 

diferença observada é desprezável. No entanto, considera-se que o valor por defeito é o que 

melhor aproxima a volumetria calculada da real. Neste caso, será utilizada a volumetria apurada 

pela Regra do trapézio com 42871212 m3 que para a área de 1584 Hectares usada no cálculo 

seria equivalente ao volume de um paralelipípedo com uma altura aproximada de 2,7 metros. 

Estabeleceram-se zonas limitadas pelas isolinhas 200, 400, 600 e 800 relativas aos volumes por 

unidade de área (100 m2). A tabela seguinte define as volumetrias e as áreas posicionadas acima 

de cada isolinha, bem como a espessura média correspondente a cada área. 
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Zonamento Área (Hectares) Volume (m3) Espessuras médias (metros) 

> 0 m3 1584.0 42871212.0 2.7 

> 200 m 3 844.7 15805643.0 1.9 

> 400 m 3 345.5 4761501.7 1.4 

> 600 m 3 82.2 893108.4 1.1 

> 800 m 3 15.5 120669.7 0.8 

 

Observa-se que as espessuras médias diminuem para os zonamentos de maior volumetria. Para 

cotas mais elevadas a superfície topográfica é mais irregular e a relação volume/área diminui. Se 

definirmos volumetrias entre isolinas, correspondentes às volumetrias, verifica-se que as 

espessuras médias são também mais baixas. A tabela seguinte resume as volumetrias para os 

zonamentos. 

Zonamento Área (Hectares) Volume (m3) Espessuras médias (metros) 

0 m 3<Zona A<200 m 3 1584.0 27065568.9 1.7 

200 m 3<Zona B<400 m 3 844.7 11044141.4 1.3 

400 m 3<Zona C<600 m 3 345.5 3868393.2 1.1 

600 m 3<Zona D<800 m 3 82.2 772438.8 0.9 

Zona E>800 m3 15.5 120669.7 0.8 

 

No entanto, a escolha de um zonamento de maior volumetria (área mais reduzida), maximiza os 

volumes exploráveis, dado que a volumetria acima de uma determinada isolinha inclui os volumes 

posicionados desde o nível freático. 

A tabela seguinte resume as volumetrias posicionadas acima do freático para as áreas definidas 

pelas isolinhas volumétricas. 

Zonamento Área (Hectares) Volume totais (m 3) Espessuras médias (metros) 

0 m 3 1584.0 42871212.0 2.7 

200 m 3 844.7 32699348.0 3.9 

400 m 3 345.5 18580628.4 5.4 

600 m 3 82.2 5824134.9 7.1 

800 m 3 15.5 1359172.6 8.8 

 

Observa-se que a relação área/volume aumenta significativamente com correspondência nas 

espessuras médias apuradas. 
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CAPÍTULO IV – CRUZAMENTO DE INFORMAÇÃO 

Neste capítulo abordaremos o estudo efectuado nos edifícios dunares de acordo com a orientação 

dos perfis realizados, abordaremos em complementaridade os agentes atmosféricos que têm 

relação directa com a génese e morfologia das dunas. Estabelecem-se ainda algumas 

considerações no que diz respeito às relações espaciais entre a estratigrafia geofísica e a 

litoestratigrafia materializada na sondagem SJS. Este,  foi definido com recurso à análise de 

materiais provenientes de sondagens mecânicas realizadas na bacia sedimentar de Aveiro, F. 

Rocha (1993). 

EDIFÍCIOS DUNARES E AGENTES DE MODELAÇÃO ATMOSFÉRICA 

Neste ponto abordam-se os agentes de modelação atmosférica, particularmente o regime de 

ventos e a pluviosidade, e as suas relações com as observações realizadas nos edifícios dunares 

que foram cobertas por georadar. 

O georadar é um método geofísico de alta resolução, dependente das propriedades físicas dos 

meios nos quais se propaga o impulso de ondas electromagnéticas. A processo pelo qual se 

formam e evoluem as dunas eólicas implica variação quer lateral quer vertical dessas 

propriedades. 

Os sistemas naturais são governados por uma grande quantidade de variáveis, os sistemas 

dunares não são excepção. A disponibilidade de materiais, o regime de ventos, o tipo de 

vegetação, a humidade (quantidade de água), o grau de intervenção humana são alguns dos 

factores a ter em conta quando se estuda este tipo de sistemas. 

Em períodos de tempo em que o regime de vento é de baixa energia, sem transporte de materiais, 

há tendência à estabilização mecânica do edifício dunar com formação de um nível superficial 

mais compactado. Uma mudança energética do regime de ventos pode provocar erosão na face 

exposta ao vento do edifício dunar e deposição de novos materiais na face a barlavento, com 

formação nova superfície de deposição e consequente uma superfície potencial de compactação. 

A sedimentação é feita segundo um ângulo que corresponde ao ângulo de atrito interno dos 

materiais depositados. Desta forma, o ângulo da face dunar é menor quando virado ao vento e 

maior quando abrigado. A Figura 160 ilustra as diferenças angulares das faces dunares de acordo 

com a orientação do vento. O ângulo da face abrigada, segundo (McKee, 1957) é 

aproximadamente 32o - 33o. 
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Figura 160: Estágio de desenvolvimento de uma duna e modificações na estratificação relacionadas com o regime 

de ventos. Adaptado, (Thomas, D., 1997). 

 

A variação energética e direcional do regime eólico modifica o padrão de estratificação com 

equivalência na compactação, que não é mais que a diminuição do volume dos espaços 

intergranulares. 

 

Figura 161: a) Estrutura interna (secção transversal) de uma duna linear; b) estrutura complexa interna observada 

por Tsoar (1982). Adaptado (Thomas, D., 1997). 

 

A Figura 161 mostra que no edifício dunar existe estratificação, esta não é mais que uma variação 

de compactação que se dá nas três direcções do espaço. Como consequência existem variações 
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nas propriedades físicas que se reflectem no comportamento das ondas electromagnéticas 

quando atravessam este tipo de meios, sendo detectadas pelo georadar. 

A pluviosidade pode ainda ser um factor que contribui para uma consolidação superficial ou sub-

superficial dos materiais. A acção mecânica provocada pela precipitação rearranja a disposição 

das partículas diminuindo a porosidade do conjunto. A percolação de águas pode arrastar finos 

para horizontes sub-superficiais contribuindo deste modo para uma compactação de alguns 

horizontes. 

RADARGRAMAS DUNARES E INTERPRETAÇÕES 

De acordo com a orientação dos perfis de georadar são apresentadas as imagens 

correspondentes aos edifícios dunares e as respectivas interpretações geofísicas. Deste modo, o 

primeiro grupo a ser apresentado possui orientação O-E e o segundo orientação S-N. Os 

radargramas de direcção O-E, são os que integram dunas de maior possança, os perfis realizados 

na direcção S-N mostram edifícios dunares de menor possança. Esta diferença reside apenas no 

facto de ser mais difícil subir e descer os edifícios dunares, com todas as implicações que este 

método envolve, do que posicionar o equipamento já em cima de uma duna e simplesmente 

realizar a aquisição ao descê-la. 

À semelhança do efectuado para os radargramas apresentados no capítulo anterior a 

interpretação dos edifícios dunares foi realizada tendo como base a disposição em várias 

camadas de informação. Assim, cada nível de informação foi interpretado de forma singular e 

agregado num nível final que representa a interpretação. 

A análise da simetria dos edifícios dunares não será realizada de forma sistemática. Os edifícios 

dunares fazem um ângulo com os perfis de georadar, as inclinações observadas são aparentes. 

Por outro lado, apenas se observa uma linha que representa toda a superfície, as observações 

estariam limitas à inclinação aparente da mesma nas duas faces, quando apresentadas. O número 

de observações realizadas por edifício dunar será reduzido e a uma comparação entre duas 

inclinações reduz substancialmente o grau de confiança obtido na interpretação. 

Nas imagens correspondentes à interpretação observam-se linhas de várias cores. A interpretação 

resulta da análise das relações geométricas entre linhas, da atitude das mesmas e das relações 

com a superfície topográfica. 

A linha preta identifica o limite da superfície topográfica. A área que se estende da mesma à linha 

azul escura é definida como a zona “cega” do georadar, correspondente ao tempo para a primeira 

chegada, definida no capítulo II (Princípios de georadar). A linha de cor vermelha representa a 

base da duna e é coincidente com o nível freático. A oscilação deste pode ser atribuída a uma 

sub-amostragem dos dados de altimetria, a uma deficiência na interpolação dos valores ou à 
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variação lateral de velocidade de propagação da onda electromagnética. As linhas de cor azul 

clara identificam eventos grosso modo horizontais. As linhas de cor verde representam interfaces 

entre meios (reflectores) cuja inclinação é sistematicamente para a direita. Nos perfis Oeste-Este 

correspondem a uma inclinação para Este, nos perfis Sul-Norte correspondem a uma inclinação 

para Norte. As linhas de cor magenta representam interfaces com inclinação sistemática para a 

esquerda. De acordo com a orientação dos perfis representam inclinações para Oeste (perfis 

Oeste-Este), e para Sul (perfis Sul-Norte). 

Ao contrário dos problemas de simetria do edifício dunar as diferenças de inclinação entre as 

linhas de cor verde e de cor magenta serão analisadas.  As inclinações, apesar de aparentes não 

se reduzem a apenas um reflector, é possível realizar mais do que uma observação. Desta forma, 

o grau de confiança na interpretação é mais elevado. 

Perfis Oeste-Este 

São seguidamente apresentadas as imagens e interpretações correspondentes aos grupo de 

edifícios dunares e dunas em que a aquisição de dados por georadar foi realizada na direcção 

Oeste-Este. Apenas se incluem na análise as estruturas dos perfis R, D, E, G e H, dado que para 

o perfil F não se observam edifícios dunares/dunas com desenvolvimento altimétrico suficiente 

para uma análise geofísica detalhada. 

 

Perfil R 

A Figura 162, representa parte de uma duna longitudinal, orientada Oeste-Este. A imagem é parte 

de um radargrama identificado como Perfil R e o edifídio dunar em análise posiciona-se situa-se 

nos primeiros 250 metros do mesmo. 

A Figura 163 representa a interpretação realizada com base na Figura 162.  
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Figura 162: Edifício dunar (extensão - 250 metros) - Fase instantânea (Perfil R). 

 

 

Figura 163: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil R). 

 

Observa-se que os reflectores representados pelas linhas a verde, dispõem-se paralelamente à 

face voltada a Este. Aqui, o conjunto definido pelo grupo é relativamente espesso. A magenta 

estão representados os reflectores que se inclinam para Oeste. As linhas azuis claro posicionam-

se fundamentalmente na primeira metade do edifício dunar com uma ligação directa às linhas 

verdes. Observa-se ainda que as inclinações das linhas de cor verde são superiores às 

inclinações das linhas de cor magenta. 

A maior espessura do conjunto gerado pelas linhas verdes na face dunar voltada a Este, a maior 

inclinação das mesmas relativamente às linhas de cor magenta suporta a interpretação de acreção 

de materiais para Este. 
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Perfil D 

As figuras seguintes (Figura 164, Figura 166, Figura 168 e Figura 170) são excertos provenientes 

do radargrama Perfil D, todos estão representados em fase instantânea. A Figura 164 localiza um 

excerto que constitui os primeiros 250 metros. A cota mais baixa representada cifra-se nos 22,5 

metros, com níveis de 5 metros (cota máxima representada - 32,5 metros). A Figura 166 encontra-

se entre os 600 e os 900 metros de distância, a partir do início do perfil. A Figura 168 localiza-se 

aos 1500 metros aproximadamente e a Figura 170 entre os 2000 e os 2200 metros. 

A Figura 164 e respectiva interpretação (Figura 165) representa parte de um edifício dunar, com 

diminuição de cota para Este. 

Observa-se uma grande quantidade de linhas de cor verde. Estas, são as que possuem maior 

representatividade na figura, são também as que apresentam concordância com a superfície 

topográfica. Os reflectores apresentam uma continuidade relativamente elevada e formam grupos 

relativamente espessos. As linhas de cor magenta são discordantes com a tendência geral da 

superfície topográfica (descida de cota). Observa-se algum paralelismo nestes reflectores nas 

faces dunares voltadas a Oeste, no entanto, estes dispõem-se de forma descontínua, com 

importância relativa menor. 

 

 

Figura 164: Edifício dunar (extensão - 250 metros) - Fase instantânea (Perfil D). 
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Figura 165: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil D). 

 

Regra geral as inclinações das linhas de cor verde são superiores às das linhas de cor magenta. 

O interior da duna (plano médio) é um pouco perturbado e os reflectores evidenciam uma 

tendência no sentido da descida de cota para Este, paralelamente à superfície topográfica. 

Pelo exposto, intepreta-se uma acreção de materiais para Este. 

A Figura 166 representa uma duna assimétrica de maior inclinação na face Oeste, tem a sua 

interpretação na Figura 167. Na face Oeste as linhas de cor magenta são concordantes com a 

superfície topográfica. Não se identificam com a mesma nitidez na face voltada a Este. As linhas 

de cor verde posicionam-se no seio do edifício dunar e em direcção a Este, a Oeste apresentam-

se em discordância angular com a superfície topográfica. Na generalidade as inclinações das 

linhas verdes são superiores às evidenciadas pelas linhas de cor magenta. Observam-se ainda 

interfaces, representadas com linhas de cor verde e azul claro, numa sucessão monótona para 

Este até ao final do edifício dunar. Pelo número de intervalos observado o edifício dunar parece 

apresentar pelo menos três fases de desenvolvimento. 

Pelo exposto a interpretação indica períodos sucessivos de acreção de materiais para Este. 
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Figura 166: Edifício dunar (extensão - 300 metros) - Fase instantânea (Perfil D). 

 

 

 

Figura 167: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil D). 

 

A duna (Figura 168) cuja interpretação está materializada na Figura 169 é assimétrica e a face 

Este possui maior inclinação. Tal como nas interpretações anteriores, observam-se linhas de cor 

magenta paralelas à superfície topográfica na face do edifício dunar voltada a Oeste, não se 

observam com a mesma amplitude e nitidez no corpo da duna e na face voltada a Este. As linhas 

de cor verde apresentam-se dispostas de forma paralela formando um grupo espesso a Este. As 

inclinações das linhas verde são superiores às observadas para as linhas magenta. Pelos factos 

apresentados interpreta-se acreção de materiais fundamentalmente na direcção Este. 
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Figura 168: Edifício dunar (extensão - 150 metros) - Fase instantânea (Perfil D). 

 

 

 

Figura 169: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil D). 

 

A Figura 170 e sua interpretação (Figura 171) representam uma duna cujo desenvolvimento 

altimétrico maior situa-se a Oeste. 

Na face dunar voltada o Oeste, observam-se linhas de cor magenta, dispostas paralelamente à 

superfície topográfica. Aqui são paralelas e formam um conjunto com alguma espessura, a sua 

presença para Este diminui em importância. No sentido da descida de cota e em direcção a Este 

são predominantes as interfaces representadas com linhas de cor verde. Estas, são as mais 

representadas no edifício dunar em análise. No corpo central do mesmo existe um conjunto de 

linhas verdes com grande representatividade dentro do edifício dunar. A inclinação é superior para 

as linhas verdes no interior do edifício dunar. Observam-se algumas linhas, de cor azul claro, no 

segundo terço do edifício dunar. 

As relações geométricas entre as linhas das várias cores, no corpo central do edifício dunar, 

sugerem uma acreção de materiais em direcção a Este. 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 209 

 

Figura 170: Edifício dunar (extensão - 200 metros) - Fase instantânea (Perfil D). 

 

 

 

Figura 171: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil D). 

 

Perfil E 

A duna, representada no par de imagens Figura 172 Figura 173, dados processados e 

interpretação respectivamente, possui uma extensão de cerca de 900 metros marcado a partir do 

início do perfil. As linhas de cota visíveis são respectivamente a de 20, 25 e no limite superior a de 

30 metros. O nível de base por volta dos 22 metros. É uma duna com forte desenvolvimento 

vertical e horizontal. Existe ainda uma zona identificada a azul que é interpretada como uma zona 

de ruído elevado. 

No extremo Oeste do edifício dunar as linhas de cor verde são geometricamente concordantes 

com a superfície topográfica (descida de cota), formam aqui um conjunto de espessura muito 

elevado. Em direcção a Este, em subida de cota até ao máximo, são angularmente discordantes 

com a superfície topográfica. Na encosta voltada a Este as interfaces representadas com a 

mesma cor são novamente concordantes formando um conjunto de maior espessura. 
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Figura 172: Edifício dunar (extensão - 900 metros) - Fase instantânea (Perfil E). 

 

 

Figura 173: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil E). 

 

Observa-se um conjunto relativamente espesso de linhas de cor magenta, em direcção a Este, na 

primeira subida em cota desenhada pelo edifício dunar. Não se observam muito à superfície e são 

angularmente discordantes com a face voltada a Este. As linhas de cor azul claro são mais 

evidentes a partir do segundo terço do edifício dunar. O corpo da duna mostra uma alternância de 

episódeos acrecionários, evidenciada pelo cruzamento das linhas de cor verde e magenta. 

A elevada compressão no espaço da representação torna difícil uma avaliação das inclinações 

relativas das linhas em análise. A ausência notória de linhas de cor magenta, na face dunar 

voltada a Oeste, corrobora no sentido da interpretação de episódeos fundamentalmente erosivos a 

Oeste. A maior representatividade e continuidade das linhas verdes nas faces voltadas a Este 

suportam a interpretação de uma acreção neste sentido. 
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Perfil G 

Esta série é constituída por vários edifícios dunares que assentam num nível de base que se 

aproxima da superfície em direcção ao oriente. É o mais extenso complexo dunar analisado neste 

livro. Possui um comprimento total aproximado de 2400 metros, com as linhas de cota visíveis 

(linhas pretas) correspondentes a 25 e 30 metros (topo). 

 

 

Figura 174: Edifício dunar (extensão - 2400 metros) - Fase instantânea (Perfil G). 

 

 

Figura 175: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil G). 

 

Nesta série de edifícios dunares observa-se uma maior número de interfaces representadas a cor 

verde. Estas, nas faces dunares voltadas a Este, encontram-se frequentemente associadas em 

conjuntos, dispostos de forma paralela, de espessura elevada. Apresentam menor perturbação, 

sendo por isso de mais fácil identificação. As interfaces representadas a magenta são 

concordantes com as faces dunares voltadas a Oeste formando conjuntos de espessura menor, 

quando dispostos de forma paralela. Apresentam-se mais perturbadas e com menor inclinação 

que as interfaces representadas pela cor verde. 

As relações geométricas entre os diferentes reflectores definidos sugerem episódios de acreção 

para Este. 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 212

Perfil H 

Neste perfil são amostrados dois conjuntos dunares. O primeiro é representado pela Figura 176 e 

sua interpretação (Figura 177), encontrando-se localizados entre os 600 e os 1400 metros a contar 

a partir do início do perfil. A Figura 178 e sua interpretação (Figura 179) representa o segundo 

conjunto e localiza-se entre os 1400 e os 1700 metros a contar do mesmo ponto. As linhas negras 

que cortam o primeiro grupo de análise correspondem às cotas 15, 20 e 25 metros 

respectivamente. No segundo, as linhas de cota visíveis são as de 20 e 25 metros. A subida de 

cota à medida que nos deslocamos para Este é evidente no primeiro grupo de dunas (Figura 176 e 

Figura 177). 

A série de pequenos edifícios dunares (Figura 176 e sua interpretação - Figura 177) mostra uma 

ligeira assimetria, com as faces voltadas a Este mais inclinadas que as voltadas a Oeste. 

Observa-se um maior número de reflectores, linhas de cor verde, nas faces dunares voltadas a 

Este. As espessuras observadas são as mais elevadas da secção de georadar, particularmente 

junto da superfície topográfica. Nesta circunstância, as linhas apresentam-se com elevada 

continuidade espacial. As mesmas, podem ser observadas, no corpo do edifício dunar, em 

discordância com a linha definida pela superfície topográfica e com as linhas magenta. Este facto 

é interpretado como evidência de estádios de evolução dunar anteriores. 

Sensivelmente a meio do complexo dunar observam-se linhas de cor verde, dispostas em 

discordância com a superfície topográfica, formando um conjunto de espessura elevada. Este, é 

interpretado como uma duna antiga, estável, soterrada após um episódio breve mas de grande 

intensidade de acreção de materiais. 

As interfaces representadas a magenta são concordantes com as faces dunares voltadas a Oeste 

e possuem grande desenvolvimento espacial junto da cota 22,5 metros. As inclinações são 

menores que as apresentadas pelas linhas de cor verde. 

As linhas de cor azul claro são identificadas nos edifícios dunares de maior desenvolvimento 

espacial. 

Pelo exposto, interpreta-se uma acreção de areias mais significativa para Este. 
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Figura 176: Edifício dunar (extensão - 800 metros) - Fase instantânea (Perfil H.) 

 

 

Figura 177: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil H) 

 

A Figura 178 e a Figura 179 (interpretação) representa um conjunto constituído por três edifícios 

dunares assimétricos com maior inclinação para Este. 

A primeira duna apresenta alguma perturbação, enquanto que na seguinte as interfaces estão 

melhor definidas, produto de uma perturbação inferior. As linhas de cor verde encontram-se com 

continuidade reduzida dentro do corpo da duna. Nas faces dunares voltadas a Este apresentam-se 
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com elevada continuidade e quando associadas em conjuntos paralelos apresentam grande 

espessura (mais evidente na duna posicionada a meio). São as que maior representatividade 

possuem no conjunto dunar apresentado. As linhas de cor magenta são menos numerosas que as 

verdes. Encontram-se geometricamente em concordância com a superfície topográfica definida 

nas faces voltadas a Oeste (segunda duna). As linhas de cor magenta possuem menor inclinação 

que as linhas de cor verde. 

As linhas de cor azul claro, representam interfaces de cariz geométrico horizontal, cuja presença é 

dificilmente reconhecida. Na primeira duna são interpretados estágios de evolução anteriores, 

possível de identificar pelos pequenos núcleos constituídos pela alternância de interfaces 

representadas pelas linhas de cor verde e magenta. 

 

 

Figura 178: Edifício dunar (extensão - 300 metros) - Fase instantânea (Perfil H). 

 

 

Figura 179: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil H). 

 

Próximo da superfície topográfica a predominância em termos de espessura e continuidade, das 

linhas verdes sobre quaisquer outras, bem como a maior inclinação destas sugere acreção para 

Este. A interpretação é ainda apoiada pela maior inclinação dos edifícios dunares para Este. 
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Perfis Sul-Norte 

São seguidamente apresentadas as imagens e interpretações correspondentes aos grupo de 

edifícios dunares e dunas em que a aquisição de dados por georadar foi realizada na direcção Sul-

Norte. Apenas se incluem na análise as estruturas dos perfis S, e T dado que para os outros perfis 

não se observam edifícios dunares/dunas com desenvolvimento altimétrico suficiente para uma 

análise geofísica detalhada. 

Perfil S 

Para este perfil apresentam-se as dunas com maior de senvolvimento e menor perturbação. 

A Figura 180 e sua interpretação (Figura 181) está localizada por volta dos 1700 metros a partir do 

início do perfil. As cotas situam-se entre 20 e os 25 metros. No edifício dunar em análise apenas 

se identificam reflectores de cor magenta. Estes dispõem-se num conjunto paralelo à face voltada 

a Sul. O arranjo geométrico dos reflectores sugere acreção de materiais para Sul. 

 

Figura 180: Edifício dunar (extensão < 100 metros) - Fase instantânea (Perfil S). 

 

 

Figura 181: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil S). 

 

A duna seguinte é representada pela Figura 182 e Figura 183 (interpretação) é ligeiramente 

assimétrica para Sul. Posiciona-se entre os 1150 e os1350 metros a partir do início do perfil em 

direcção ao Norte e a linha preta indica os 25 metros de cota. As linhas de cor magenta são as 

mais representativas neste edifício dunar, dispõem-se paralelamente à face dunar voltada a Sul e 

são as que maior inclinação apresentam.  
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As linhas de cor verde possuem pouca extensão espacial, têm um desenvolvimento maior na face 

voltada a Norte e têm menor inclinação que as de cor magenta. 

No interior do edifício dunar observa-se um núcleo representado pela estratificação cruzada entre 

linhas verdes e magentas, que deve representar um estágio da evolução dunar anterior. A maior 

volumetria de materiais correspondente ao espaço entre o referido núcleo e a face dunar voltada a 

Sul sugere acreção na mesma direcção. Esta interpretação é ainda suportada pela ligeira 

assimetria da duna, bem com pela maior inclinação das linhas de cor magenta. 

 

Figura 182: Edifício dunar (extensão - 200 metros) - Fase instantânea (Perfil S). 

 

 

Figura 183: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil S). 

 

A terceira duna representado pela Figura 184 e Figura 185 encontra-se em cotas próximas dos 25 

metros e entre os 1800 a 1900 metros da origem do perfil. As linhas de cor magenta são as mais 

representativas neste edifício dunar e são paralelas à face dunar voltada a Sul. Observa-se uma 

maior espessura e concordância entre as mesmas relativamente às de cor verde, possuêm ainda 
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maior inclinação. A face dunar voltada a Norte apresenta concordância com as linhas de cor 

verde, estas possuem um desenvolvimento espacial muito reduzido.  

A interpretação sugere uma rápida migração do edifício dunar para Sul, com quase ausência de 

acreção de materiais na face dunar voltada a Norte. 

 

Figura 184: Edifício dunar (extensão - 100 metros) - Fase instantânea (Perfil S). 

 

 

Figura 185: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil S). 

 

O último conjunto de dunas, definido pela Figura 186 e Figura 187 (interpretação), posiciona-se 

entre os 2000 e os 2350 metros, com a linha negra a definir a cota 25 metros. As linhas de cor 

verde são paralelas à superfície topográfica, na face do edifício dunar voltada a Norte. São de 

continuidade e espessura mais reduzida. As linhas de cor magenta são paralelas à face dunar 

voltada a Sul, encontram-se associadas em grupos concordantes com a superfície topográfica e 

evidenciam uma maior espessura. As linhas de cor magenta são mais inclinadas que as linhas de 

cor verde. 

A acreção de materiais é interpretada, com base nas disposições geométricas, como 

predominantemente no sentido Sul. 
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Figura 186: Edifício dunar (extensão - 350 metros) - Fase instantânea (Perfil S). 

 

 

Figura 187: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil S). 

 

Perfil T  

Neste perfil foram definidos três conjuntos dunares para análise e interpretação. O primeiro é 

definido pela Figura 193 e Figura 189 (interpretação) encontra-se entre os 1700 e os 1850 metros 

a partir do início do perfil. É uma duna nitidamente assimétrica com maior inclinação para Sul. 

 

Figura 188: Edifício dunar (extensão - 150 metros) - Fase instantânea (Perfil T). 
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Figura 189: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil T). 

 

As linhas de cor magenta são as que maior representatividade apresentam no edifício dunar em 

análise. Dispõem-se paralelamente à face dunar voltada a Sul e ao longo de todo o interior do 

corpo dunar. Quando agrupadas, nomeadamente junto à face dunar Sul, evidenciam um 

espessura relativa elevada. As linhas verdes, encontram-se identificadas na face dunar voltada a 

Norte, dispostas paralelamente a esta e possuem uma representatividade muito baixa. Estas têm 

inclinações menores que as evidenciadas pelas anteriores. As linhas azuis claras representam 

reflectores de pouca representatividade.  

É interpretada uma acreção de materiais para Sul, com base na maior inclinação, espessura e 

concordância geométrica do conjunto de linhas magenta com superfície topográfica, bem como na 

nítida assimetria (inclinação maior para Sul) do edifício dunar. 

 

A Figura 190 e Figura 191 (interpretação) apresenta um conjunto constituído por dois edifícios 

dunares relativamente próximos e mrofologicamente assimétricos com maior inclinação para Sul. 

Posicionam-se entre os 2900 e os 3400 metros do início do perfil, estando representadas cotas 

entre os 20 e os 30 metros. 

As linhas de cor verde encontram-se dispostas paralelamente à superfície topográfica voltada a 

Norte, enquanto que as de cor magenta se dispõem de forma concordante com a face dunar 

voltada a Sul. As últimas formam um conjunto de maior espessura. As inclinações observadas 

para as linhas de cor verde são menores que as evidenciadas para as linhas de cor magenta. 

Pelas razões apresentadas interpreta-se uma maior acreção de materiais no sentido Sul. 
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Figura 190: Edifício dunar (extensão - 500 metros) - Fase instantânea (Perfil T). 

 

 

Figura 191: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil T). 

 

A duna representada pela Figura 188 e pela interpretação (Figura 192) está situada entre os 4000 

e os 4150 metros, com cotas entre os 20 e os 25 metros. A assimetria evidenciada é produto de 

velocidades distintas de aquisição de dados. Quando o desenvolvimento altimétrico de um edifício 

dunar é relativamente elevado, a aquisição de dados na subida da duna implica uma velocidade 

de progressão que é substancialmente menor que a praticada na descida, consequentemente 

observa-se uma compressão espacial do edifício dunar a Norte. 

Nesta duna são visíveis linhas de cor azul claro, verde e magenta. As últimas são as que possuem 

uma representatividade maior e apresentam-se paralelas à face dunar voltada a Sul. 

Os dados relativos ao edifício dunar apresenta-se comprimidos sobre a face Norte, por isso é 

difícil a identificação dos reflectores aí presentes. No entanto, as observações agora efectuadas 

são coincidentes com as tendências até agora analizadas, desta forma interpreta-se uma maior 

acreção de materiais no sentido Sul. 
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Figura 192: Edifício dunar (extensão - 150 metros) - Fase instantânea (Perfil T). 

 

 

Figura 193: Interpretação da Duna - Fase instantânea (Perfil T). 

 

Síntese 

As observações realizadas de forma sistemática para os edifícios dunares permitem tecer algumas 

considerações. Abordaremos primeiro os edifícios dunares cortados pelas secções de georadar de 

orientação Oeste-Este e posteriormente os de orientação Sul-Norte. 

Edifícios dunares (Oeste-Este) 

A generalidade das dunas é morfologicamente assimétrica, com maior inclinação para a face 

dunar voltada a Este. A interpretação vai no sentido de considerar a morfologia observada como 

consequência da direcção de acreção de materiais em tempos mais recentes, na mesma direcção. 

A disposição geométrica das linhas verdes, no seio dos edifícios dunares e em particular junto da 

face voltada a Este, mostra que estas possuêm maior representatividade, paralelismo, espessura, 

inclinação e continuidade relativamente a todas as outras linhas. Por este facto interpreta-se 

acreção de materiais, em tempos mais recentes para a mesma direcção (Este). 

Os reflectores que se dispõem de forma paralela às faces dunares voltadas a Oeste (linhas 

magenta), apresentam-se regra geral mais descontínuos, possuem pouca representatividade no 

seio dos edifícios dunares e têm inclinações mais reduzidas. A interpretação vai no sentido de 

considerar as linhas magenta como superfícies de erosão. No entanto, quando dispostas 

paralelamente à face dunar Oeste, com continuidade elevada e formando grupos de espessura 
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também elevada, apesar de apresentarem quase sempre menor inclinação que as linhas de cor 

verde, a interpretação vai no sentido de considerar que existe acreção para Oeste. Esta, terá sido 

provocada por episódios abortados de transporte e sedimentação de areias para a frente da duna 

(Este), eventualmente relacionados com quebras energéticas dos agentes responsáveis pelo 

processo de mobilização das areias. 

A estratificação cruzada identificada no interior dos edifícios dunares, evidenciada pelo padrão 

geométrico cruzado entre linhas de cor verde e magenta (com inclinações distintas), é interpretada 

como estágios anteriores de evolução dos edifícios dunares fundamentalmente direcionados para 

Este. 

A linha de cor vermelha representa a base da duna e é coincidente com o nível freático. A 

oscilação deste pode ser atribuída a uma sub-amostragem dos dados de altimetria, a uma 

deficiência na interpolação dos valores ou à variação lateral de velocidade de propagação da onda 

electromagnética. 

As interfaces representadas pelas linhas de cor azul claro, parecem indicar superfícies de 

desenvolvimento horizontal, cuja presença está normalmente associada aos edifícios dunares de 

maior dimensão. 

Edifícios dunares (Sul-Norte) 

A generalidade das dunas é morfologicamente assimétrica, com maior inclinação para a face 

dunar voltada a Sul, consequência da direcção de acreção de materiais, para a mesma direcção, 

em tempos mais recentes. 

De uma forma geral as linhas de cor verde são pouco representadas nos edifícios dunares 

cortados pela direcção Sul-Norte, possuem ainda menor inclinação que as linhas de cor magenta. 

Estas são as que maior representação têm nestes edifícios. 

Os reflectores, representados por linhas de cor magenta, encontram-se sistematicamente 

dispostos em grupos paralelos à superfície topográfica voltada a Sul. Aqui, evidenciam uma 

continuidade espacial elevada bem como uma grande espessura quando dispostos em conjunto. 

Estas, estão provavelmente associadas a superfícies de menor compactação devido à deposição 

de areias em ambiente mais abrigado dos agentes atmosféricos. De uma forma geral, quanto mais 

elevada for a acreção de areias, para um mesmo período de tempo numa determinada direcção, 

maior será a espessura evidenciada pelo conjunto de interfaces encontradas. Desta forma, 

interpreta-se uma deposição preferencial de materiais na vertente Sul dos edifícios dunares.  

O cruzamento entre linhas verdes e magenta, identificadas no interior dos edifício dunares pode 

ser interpretado como estratificação cruzada indicadora de estágios de evolução mais antigos com 

acreção de areias para Norte e para Sul. O facto de formarem núcleos de menor dimensão e 
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posicionados de forma sistemática no interior dos edifícios dunares sobre o lado Norte indica que 

os episódios de evolução dos edifícios dunares se realizou, em tempos mais recentes, para Sul. 

As interfaces representadas pelas linhas de cor azul claro, parecem indicar superfícies de 

desenvolvimento horizontal, cuja presença está associada aos edifícios dunares de maiores 

dimensões. 

 

AGENTES DE MODELAÇÃO ATMOSFÉRICA 

Na área de estudo, as cristas das dunas possuem direcção aproximada ONO-ESE. As 

observações de georadar indicam uma predominância de acreção de areias eólicas no sentido Sul 

e Este. Partindo do princípio que o deslocamento de uma partícula, sob um regime de ventos 

semelhante aos que actualmente imperam, pode de alguma forma reflectir o padrão de acreção 

sedimentar actualmente observado nas grandes estruturas dunares, realizou-se um estudo 

sumário com os dados metereológicos descritos no Capítulo I. 

Pode-se elaborar uma descrição do movimento de uma partícula que considere que o seu 

deslocamento é dependente da velocidade média para cada rumo em cada mês ao longo do ano, 

num determinado período de tempo. O mesmo poderá ser realizado com base nas amplitudes 

correspondentes às frequências médias de cada rumo. 

Neste estudo partiu-se das seguintes premissas: A partícula de massa pontual é esférica, regular, 

limpa de impurezas e seca; A superfície de deslocamento é horizontal, plana e não obstruída; O 

transporte da partícula é realizado pelo vento por tração ou saltação. 

Neste caso a partícula será representada pelo grão de areia. O deslocamento segundo um 

determinado vector pode ser decomposto segundo duas componentes ortogonais de acordo com 

a sua magnitude ou amplitude e sentido. A componente segundo o eixo dos xx’ é dada pelo co-

seno do ângulo que o vector faz com o Norte (0?), a componente segundo o eixo dos yy´é dada 

pelo seno do ângulo que o vector faz com o Norte (0?). Desta forma os deslocamentos segundo o 

eixo N-S (0? e 180?) serão positivos (N) ou negativos (S) de acordo com a orientação do vector. O 

mesmo é aplicável para os deslocamentos segundo a direcção E-O, com valores positivos para 

Este e negativos para Oeste. Este é o princípio de construção dos modelos apresentados. 

A Figura 194 representa a soma dos deslocamentos para ambos os eixos de acordo com as 

magnitudes dadas pelas velocidades médias dos ventos segundo rumos determinados para todos 

os meses do ano, no período de tempo considerado. O ponto de partida no gráfico (origem) 

representa o início do ano, quando se atinge o primeiro ponto concluí-se o mês de Janeiro. No 

gráfico existem 12 espaços correspondentes aos diversos meses do ano. O deslocamento total da 
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partícula faz-se para o quadrante NE, de acordo com as maiores magnitudes evidenciadas, dos 

ventos dos quadrantes O e S. De Janeiro a Março e de Setembro a Dezembro os ventos do 

quadrante Sul e Oeste são os mais importantes. Em Abril surgem ventos de SE e em Maio e 

Junho os ventos do quadrante O. Em Julho e Agosto e de acordo com este modelo são os vento 

de Norte os responsáveis pelo deslocamento da partícula em direcção a Sul. 
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Figura 194: Deslocamento de uma partícula de areia de acordo com o vector velocidade média do vento na Estação 

meteorológica de Mira. 

 

A Figura 195 representa o deslocamento de uma partícula devido à frequência média dos ventos 

de que cada rumo para cada mês. A soma dos deslocamentos é distinta da anterior, verificando-se 

um deslocamento para o quadrante S e SSE. Evidencia-se a maior importância dos ventos do 

quadrante N e NNE. Tal como no gráfico da figura anterior existem 12 espaços entre os pontos 

representados no gráfico, correspondentes aos meses do ano. A contribuição das frequências 

para o deslocamento é maior nos meses de verão (Junho, Julho e Agosto). 
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Figura 195: Deslocamento de uma partícula de areia de acordo com o vector frequência média do vento na Estação 

meteorológica de Mira. 

 

Num processo de deslocamento repetido para outras partículas é possível supor a existência de 

acumulações que formem um padrão orientado. Cada uma das descrições terá então uma 

assinatura própria, dependente do motor que gerou o deslocamento, identificável nas figuras pela 

orientação e amplitude do deslocamento. Deste modo, é possível comparar as observações 

realizadas para os edifícios dunares com as previsões que cada uma das descrições faz, partindo 

do princípio que sob o regime apresentado é possível a existência de dunas longitudinais. 

Observa-se que as orientações dos edifícios dunares (dunas longitudinais) não correspondem às 

observadas para ambas as descrições. Segundo a descrição do deslocamento para as 

velocidades médias por rumo ao longo do ano, os edifícios dunares serão orientados segundo SO-

NE, enquanto que para o deslocamento de uma partícula segundo as frequências médias por 

rumo ao longo do ano, os edifícios dunares apresentam uma orientação NNO-SSE. 

 

 

 

No entanto, partindo do princípio que não existe modificação da orientação dos edifícios dunares 

existe, segundo a descrição do deslocamento para as velocidades médias por rumo ao longo do 
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ano, uma acreção preferencial para a direcção Nordeste aproximando-se da interpretação que a 

direciona para Este. Sob a mesma perspectiva, segundo a descrição do deslocamento para 

frequências médias por rumo ao longo do ano, haverá um movimento de progradação da duna 

para Sul, coincidente com a interpretação realizada anteriormente. De uma forma geral as 

observações realizadas para os edifícios dunares encontram fraco reflexo nas as previsões 

efectuadas pelas descrições do movimento de partículas. No entanto, ambas apresentam pontos 

coincidentes com as observações e interpretações realizadas nos radargramas dunares. 

As descrições apresentadas são algo contraditórias entre si, na medida em que as direcções de 

acreção preferencial são quase opostas. Uma solução mais aproximada deverá conter pelo menos 

as duas variáveis. A complexidade de um modelo aumenta com o número de variáveis que entram 

no sistema. Um modelo que tenha em conta duas ou mais variáveis é mais complexo que os 

expostos e em princípio mais perto da realidade. Foram apresentados dados de pluviosidade 

média verificada no período de tempo em que se realizaram as observações. Esta será outra 

variável possível de entrar num sistema mais complexo de 3 variáveis.  

A pluviosidade é um factor importante na medida em que se prever algumas modificações na 

resposta do sistema. A quantidade de água presente na superfície sobre a qual se desloca a 

partícula é importante. O peso próprio da partícula é constante, no entanto, a água adsorvida na 

sua superfície aumenta o peso do conjunto. Existem ainda tensões de natureza electroquímica na 

superfície da água que diminuirão os deslocamentos face a uma mesma solicitação. Se a água 

satura uma determinada zona da superfície, sobre a qual a partícula é transportada, existe uma 

probabilidade de esta, por acção dos vectores de solicitação do movimento, se deslocar nesse 

sentido entrando em contacto com a referida zona. Quando isto acontece, partimos do princípio 

que não há movimento da partícula e é independentemente do tipo de solicitação. Podemos 

generalizar, afirmando que a quantidade de água, presente num determinado momento, influencia 

a amplitude dos deslocamentos da partícula. Se as amplitudes relativas ao movimento são 

modificadas pela quantidade de água, num determinado momento, a direcção de progressão da 

partícula será também modificada. 

Um modelo de três variáveis (velocidade, frequência e quantidade de água) é mais complexo que 

as simples descrições até agora efectuadas. O modo como as variáveis se relacionam, na área 

em estudo, é desconhecido, no entanto uma abordagem primária do problema pode apontar no 

sentido das observações realizadas nas dunas. Podem-se utilizar factores de correcção que 

pesem de forma arbitrária as diferentes variáveis. Este, não entra em linha de conta com 

influências de espécie alguma, senão as descritas, apesar da presença ou ausência de vegetação, 

seu tipo e distribuição, abundância ou não de sedimentos a transportar, presença ou ausência de 

obstáculos, entre outros, serem factores importantes no que diz respeito à direcção e amplitude de 

transporte de uma partícula. 
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Com base na redução do problema real, pode-se considerar um modelo que relacione as variáveis 

com base nas premissas anteriormente abordadas. Desta forma, o deslocamento de uma partícula 

pode ser considerado como: proporcional à velocidade do vento; proporcional à frequência do 

vento e inversamente proporcional à quantidade de água presente na superfície sobre a qual é 

deslocada. 

A materialização do modelo para o deslocamento (D) de uma partícula baseia-se na seguinte 

fórmula proposta neste estudo: FPVD ??? , 

em que V é a velocidade média da partícula, P é um factor relacionado com a pluviosidade e F é 

um factor relacionado com a frequência média. 

? ?21
1

pKPl
P

??
? ; Pl – Pluviosidade, Kp – Factor de correcção da fórmula 

fK
FmLogF

1
)1( ??? ; Fm – Frequência média do vento, Kf – Factor de correcção da fórmula.  

A formulação proposta pode desprezar a componente associada à pluviosidade, tornando nula a 

influência da mesma. Para este caso utiliza-se Kp=0. 

O ângulo que vector de deslocamento da partícula apresenta pode ser coincidente, no entanto, o 

valor associado à amplitude do deslocamento pode o não ser. 

A Figura 196 descreve uma das soluções que implica um deslocamento da partícula coincidente 

com a orientação de alguns edíficios dunares presentes na área de estudo, ajustando os seguintes 

factores de correcção: Kp = 0.007 e  Kf = 0.503. O vector deslocamento apresenta neste caso a 

orientação aproximada N97o E e amplitude aproximada de deslocamento 55 metros/ano. 

Se for desprezada a componente associada à pluviosidade, os factores empregues serão: Kp=0 e 

Kf = 11. Desta forma, o vector deslocamento apresenta a orientação aproximada N97oE, identica à 

anterior e amplitude aproximada de deslocamento 64 metros/ano. Valor superior ao anteriormente 

apresentado. 

O modelo da Figura 196 e da Figura 197, mostra o movimento (zig-zag) médio de uma partícula 

ao longo de um ano, em função dos parâmetros ajustados na fórmula proposta de modo a obter 

um vector deslocamento com a direcção observada para o desenvolvimento longitudinal dos 

edifícios dunares. O deslocamento da partícula do ponto inicial para o final realiza-se segunda a 

orientação aproximada N97o E, no entanto possuem amplitudes distintas. 
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Figura 196: Deslocamento de uma partícula (Orientação / Deslocamento -  N97oE / 55 metros*ano). 
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Figura 197: Deslocamento de uma partícula ao longo do ano (Orientação / Deslocamento -  N97oE / 64 metros*ano). 

Existe uma infinidade de soluções tendo em conta a formulação apresentada. Basta variar os 

factores de correção, ou mesmo, a formulação relativa às proporções de cada conjunto de dados, 

para que a solução seja distinta. É no entanto de prever que o deslocamento de uma partícula siga 

uma direcção para a qual os motores fundamentais de deslocamento sejam a velocidade média e 

a frequência média do vento. Desta forma, a solução geral terá necessariamente de se colocar 
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entre os quadrantes apresentados nas descrições anteriores (velocidade média do vento e 

frequência média do vento). 

É ainda importante sublinhar que todas as aproximações apresentadas para a área de estudo do 

modelo de ventos carece de experimentação. Existem trabalhos, nomeadamente de Noivo  L. 

(1996), que contribuem para o conhecimento do transporte de areias eólicas em áreas próximas. 

Os sistemas costeiros possuem um elevado dinamismo e a identificação das relações entre a 

evolução de um campo dunar e o regime de ventos é difícil de determinar, pois existe sempre mais 

que uma variável a contribuir para determinado efeito. 

LITOESTRATIGRAFIA E ESTRATIGRAFIA GEOFÍSICA 

A realização de algumas sondagens mecânicas, criteriosamente localizadas sobre os perfis de 

georadar apoiadas pelo estudo das colunas litológicas permite estabelecer uma ligação entre a 

estratigrafia geofísica e a litoestratigrafia.  

Na impossibilidade imediata da sua realização é possivel tecer algumas considerações sobre a 

litoestratigrafia definida por F. Rocha (1993), na qual a sondagem SJS é parte integrante desse 

estudo. A sondagem possui uma coluna litológica de aproximadamente 300 metros, apenas se 

abordam as profundidades que são próximas das observadas nos radargramas. 

Apresentam-se seguidamente, para as unidades informais definidas pelo mesmo autor, as 

características litológicas gerais e as espessuras relativas para a sondagem SJS. 

 

Sondagem - SJS Unidades informais  
(F. Rocha, 1993) Cota da boca 20 metros  

IV (Holocénico ?) Areias finas e médias e lodos escuros 
(16 metros) 

III (Pleistocénico ?) 
Areias finas a grosseiras, com conchas por vezes com seixo 

(8 metros) 

II (Neogénico ?) 
Argilas levemente arenosas, micáceas, castanhas acinzentadas escuras, com conchas para o topo, 

seixos e calhaus 
(8 metros) 

 

As variações de espessura das várias unidades informais podem ser comparadas com as 

variações de espessuras determinadas no modelo geofísico. 

Quer as cartas de espessura quer as cartas altimétricas, relativas aos horizontes geofísicos, 

apresentam, para a localização da sondagem SJS, valores anómalos resultantes da regularização 

da grelha em zonas sem amostragem. Por este motivo, a identificação dos valores altimétricos e 
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de espessura dos vários horizontes geofísicos na posição da sondagem em análise não será 

efectuada. A comparação será realizada com base na coluna estratigráfica geofísica (Figura 154). 

A tabela seguinte mostra a soma das espessuras entre os horizontes geofísicos. 

Estratigrafia geofísica 
Cartas  Espessuras médias (metros) Profundidades (metros) 

Carta A (Superfície Topográfica e Horizonte Magenta) 5.06 5.06 
Carta B (Horizontes Magenta e Verde) 2.66 7.72 

Carta C (Horizontes Verde e Azul Claro) 3.44 11.16 
Carta D (Horizontes Azul Claro e Vermelho) 3.88 15.04 
Carta E (Horizontes Vermelho e Amarelo) 3.30 18.34 

Carta F (Horizontes Amarelo e Azul) 4.46 22.8 
   

Carta H (Superfície Topográfica e Horizonte Vermelho) 14.98 14.98 
Carta G (Horizontes Vermelho e Azul) 8.17 23.15 

 

Efectivamente, a base da Carta D, coincidente com o Horizonte Vermelho, soma uma espessura 

média aproximada à espessura definida para a Unidade IV na sondagem SJS, cerca de 15 metros. 

A Carta H também mostra uma espessura média aproximada dos 15 metros. Da observação da 

Carta H podemos concluir que as espessuras variam de acordo com a superfície topográfica, 

desta forma, a diferença de cerca de 1 metro pode ser eventualmente desprezada. Pelo exposto, a 

base da Unidade IV está provavelmente relacionada com o Horizonte Vermelho proveniente da 

estratigrafia geofísica. O contraste nas propriedades físicas observado nos radargramas estará 

provavelmente relacionado com o nível de lodos que se encontra na base da Unidade IV para a 

sondagem SJS. 

A espessura correspondente à Unidade III (aprox. 8 metros) é coincidente com a espessura média 

observada para a Carta G, aproximadamente 8 metros. A base da Unidade III estará relacionada 

com o Horizonte Azul, que define a passagem para a Unidade II. Litologicamente pode ser 

relacionado com o topo do nível de lodos, de grande espessura, que se posiciona no topo da 

Unidade II. 

A Figura 198 ilustra a ligação entre a litoestratigrafia anteriormente definida (F Rocha, 1993) e a 

estratigrafia geofísica. 
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Figura 198: Ligação entre a litoestratigrafia definida para a sondagem SJS (F. Rocha, 1993) e a estratigrafia 

geofísica. 
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Globalmente existe concordância entre a litoestratigrafia e estratigrafia geofísica, admite-se que as 

espessuras das diversas unidades tenham correspondência com os horizontes geofísicos 

abordados, no entanto todas as extrapolações estão sujeitas a confirmação. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES 

O desenvolvimento de tapetes para aquisição de sinal por georadar permitiu a realização de vários 

perfis com grande extensão, após adaptação dos parâmetros de aquisição. 

A interpretação dos radargramas permitui o cálculo de volumes de areias, posicionadas acima do 

freático e elaborar uma estratigrafia geofísica até uma profundidade de cerca de duas dezenas de 

metros. 

Complementarmente estudaram-se alguns edifícios dunares e estabeleceram-se algumas 

considerações relativamente aos agentes de modelação atmosférica, tendo como suporte os 

radargramas. 

Discutiram-se ainda relações entre a estratigrafia geofísica e diversas unidades informais, 

definidas em trabalhos anteriores no âmbito da litoestratigrafia e paleoambiente (F. Rocha, 1993). 

De um modo sintético apresentam-se as principais conclusões adquiridas no decurso dos 

trabalhos de investigação. 

 

Desenvolvimento e aplicação de uma técnica de prospecção por Georadar. 

A técnica de arraste, através da utilização de tapetes de borracha, para o efeito desenvolvidos, 

permitiu o mapeamento geológico com grande pormenor numa área elevada. Aumentou 

significativamente a razão esforço/aquisição de dados.  

Com a técnica de aquisição em pleno funcionamento e com o equipamento utilizado obtiveram-se 

velocidades de progressão elevadas (2500 metros por hora) com amostragens de 600 ns e 

espaçadas de 3 segundos. Os tapetes desenvolvidos permitem a utilização de todas as antenas 

de GPR que o Departamento de Geociências da Universidade de Aveiro possui (25, 100 e 200 

MHz). 

 

Cálculo de volumes de areias posicionadas acima do nível freático. 

O modelo digital de terreno foi construído com base no levantamento altimétrico realizado sobre os 

perfis de georadar. Os radargramas permitiram estabelecer o posicionamento altimétrico do nível 

freático na área de estudo, através da assinatura do decaimento energético do sinal. Com a 

definição das superfícies (Topográfica e Níve Freático) foi possível efectuar operações que 
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permitiram o cálculo aproximado das volumetrias dos materiais posicionados a cima do nível 

freático. 

Verificou-se que as maiores espessuras são coincidentes com zonas posicionadas a Oeste, onde 

os edifícios dunares possuem maior desenvolvimento altimétrico. Estabeleceram-se zonamentos, 

calcularam-se as áreas e os respectivos volumes.  

 

 

Figura 199: Zonamento (volumetria das areias posicionadas acima do nível freático por células de 100 m2) 
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A carta da Figura 199 ilustra, sobre um excerto da carta topográfica da área de estudo, o 

zonamento definido com base nas isolinhas de volumetria. A linha vermelha não tem relação com 

o zonamento definido e será abordada seguidamente. 

A tabela seguinte resume as volumetrias apuradas acima do nível freático para os zonamentos 

definidos. 

Zonamento (isolinha) Área (Hectares) Volume totais (m 3) Espessuras médias (metros) 

0 m 3 1584.0 42871212.0 2.7 

200 m 3 844.7 32699348.0 3.9 

400 m 3 345.5 18580628.4 5.4 

600 m 3 82.2 5824134.9 7.1 

800 m 3 15.5 1359172.6 8.8 

 

As volumetrias apuradas indicam que a razão volume/área aumenta com a restrição da área de 

exploração. Ou seja, para as áreas relativas às isolinhas de valor mais elevado (áreas menores), 

observa-se um aumento da espessura das areias.  

O zonamento estabelecido permite apoiar decisões relativas à viabilidade económica de uma 

eventual exploração. A indústria extrativa tem impacto sobre o meio ambiente, o estudo realizado 

contribui para o estudo de um planeamento que minimize o impacto ambiental e potencie 

utilizações posteriores da área. 

 

Estratigrafia geofísica (modelo geofísico de georadar) e litoestratigrafia 

A interpretação dos radargramas definiu os seguintes horizontes cromáticos, apresentados por 

ordem crescente de profundidade: Horizonte Magenta; Horizonte Verde; Horizonte Azul-Claro; 

Horizonte Vermelho; Horizonte Amarelo e Horizonte Azul. 

O Horizonte Vermelho é o que maior definição apresenta para a generalidade da área. Os dois 

primeiros horizontes (Magenta e Verde), são os que apresentam menor definição. Os radargramas 

de direcção Sul-Norte, posicionados a Este, apresentam horizontes geofísicos com maior 

definição.  

Com a definição dos horizontes cromáticos foi possível a elaboração de mapas de posicionamento 

altimétrico. Observa-se que todos os horizontes geofísicos apresentam a sua maior altimetria na 

área posicionada a Sudeste. Devido à atenuação do sinal as áreas mapeadas, relativas aos 

horizontes  cromáticos, diminuem de extensão à medida que as profundidades aumentam. 
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Com base nas diferenças de posicionamento altimétrico realizaram-se cartas de espessura e 

calcularam-se as espessuras médias entre horizontes. Observou-se que as espessuras inter-

horizontes são menores na área posicionada a Sudeste. 

As espessuras médias entre os horizontes cromáticos permitiram a elaboração da estratigrafia 

geofísica (modelo geofísico de georadar), que se apresenta na Figura 200. 

 

Figura 200: Estratigrafia geofísica (modelo de georadar) 

 

A estratigrafia geofísica apresentada não colide com o modelo litoestratigráfico definido por F. 

Rocha (1993) na sondagem SJS. A Unidade IV parece conter os três primeiros horizontes 

geofísicos: o Horizonte Magenta; o Horizonte Verde e o Horizonte Azul Claro. O Horizonte 

Vermelho posiciona-se na base e realiza a transição para a Unidade III. Esta, parece conter os 

dois últimos horizontes geofísicos identificados: o Horizonte Amarelo e o Horizonte Azul na base. 

As menores espessuras inter-horizontes e/ou as maiores altimetrias dos horizontes cromáticos 

posicionadas a Sudeste da área de estudo definem um gradiente, cuja normal, medida sobre 

isolinhas de cota ou espessura, tem direcção média N13,1o E. Esta direcção é próxima da 

observada para a linha de costa (N13,8o E), medida sobre a carta topográfica, a Oeste da área de 

estudo. A tabela seguinte resume as orientações observadas. 
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Horizontes / Cartas  Ângulo (N_0E) 

Horizonte Verde 16.3 

Horizonte Azul Claro 12.4 

Horizonte vermelho 15.7 

Horizonte amarelo 13.0 

Horizonte Azul 13.4 

Carta B (Horizontes Magenta e Verde) 13.3 

Carta D (Horizontes Azul Claro e Vermelho) 10.9 

Carta G (Horizontes Vermelho e Azul) 9.4 

Carta H (Superfície Topográfica e Horizonte Vermelho) 13.7 

Média 13.1 

Linha de costa (Carta Militar 195 - Vagos) 13.8 

 

A morfologia dos horizontes geofísicos e dos volumes inter-horizontes permitem interpretar uma 

escarpa, ilustrada pela linha vermelha na Figura 199, posicionada em profundidade e a Sudeste 

da área de estudo, com direcção próxima à calculada pela média das orientações observadas. 

Esta, parece ter controlado o processo de sedimentação. Pode ser relacionada com a falha 

provável (Carta Neotectónica) identificada na Figura 3. 

 

Edifícios Dunares e agentes de modelação atmosférica 

Nos perfis de direcção Oeste-Este a generalidade dos edifícios dunares são assimétricos com 

maior inclinação para Este, os reflectores de maior continuidade e inclinação estão dispostos 

paralelamente à superfície topográfica voltada a Este. Foi interpretada acreção de areias nesse 

sentido em tempos recentes. A estratificação cruzada, ilustrada pelo cruzamento dos reflectores, 

representados por linhas, é interpretada como o registo do desenvolvimento e evolução dos 

edifícios dunares. 

Os edifícios dunares cortados pela direcção Sul-Norte são assimétricos com maior inclinação para 

Sul, os reflectores de maior continuidade e inclinação estão dispostos paralelamente à superfície 

topográfica voltada a Sul. No interior dos mesmos é frequente observar um núcleo, constituído por 

reflectores em discordância angular (geometricamente cruzados), posicionado sobe a face Norte. 

As observações são coerentes com a interpretação de acreção, em tempos mais recentes, de 

areias para Sul. O padrão cruzado, formado pelas interfaces identificadas nos radragramas no 

interior dos edifícios dunares, pode ser interpretado como sedimentação alternante para Norte e 

para Sul. O mesmo facto pode ser justificado pelo desenvolvimento da duna para o interior. 

O modelo de ventos apresentado, com influência dos factores: velocidade média; frequência 

media e pluviosidade, pesados arbitrariamente, baseia-se nas observações e interpretações 

realizadas com o georadar. As soluções obtidas, pela fórmula proposta, assumem as orientações 
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dos edifícios dunares observadas em campo e prevêm o deslocamento de partículas para Norte e 

Sul, com maior intensidade para a última direcção definida. 

 

Trabalhos futuros  

Admitem-se trabalhos que possam complementar os conhecimentos adquiridos no âmbito deste 

trabalho. 

A realização de sondagens mecânicas, criteriosamente localizadas, com recuperação de amostras 

para aferição das profundidades determinadas com base na análise de velocidade de propagação 

do pulso electromagnético. O estudo da evolução vertical das associações mineralógicas para 

uma melhor definição da estratigrafia e evolução paleoclimática. A Datação de amostras 

selecionadas. 

Realizar perfis de georadar em áreas anteriormente estudadas por amostragem de materiais, 

provenientes das colunas litológicas de sondagens. 

Estudar mais aprofundamente os edifícios dunares, nomeadamente através de campanhas 

projectadas com antenas com frequência central mais elevada, apoiadas por levantamentos 

altimétricos de pormenor (GPS diferencial). 

De uma forma geral, os equipamentos de georadar a utilizar devem possuir taxas de amostragem 

mais elevadas (espaço e tempo), apoiados por ligação a GPS durante a aquisição de sinal. Os 

veículos de tracção a utilizar devem possuir taxas de progressão no terreno estáveis, 

independentemente das variações altimétricas atravessadas. 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 239 

 

BIBLIOGRAFIA 

ABECASSIS, C. K. (1955) - The History of a tidalinlet and its improvements (The case of Aveiro, Portugal). Proc. 5th Conf. 

Coastal Engineering, pp.329-363. 

ANNAN, A. P. and DAVIS, J. L. (1977) - Report of Activities, Part B; Geol. Surv. Can., Paper 77-1B. 

BARBOSA, B. (1981) - Carta Geológica de Portugal, 1/50000. Notícia Explicativa da Folha 16-C, Vagos. Serv. Geol. 

Portugal. 

BERNADES C. A. e NOIVO L. (1998) – As Dunas de Quiaios / Tocha - Sua morfologia e evolução. In Dunas da Zona 

Costeira de Portugal. Associação Eurocoast - Portugal pp. 91-99. 

BETTENCOURT, P. e ÂNGELO, C. (1992) - Faixa costeira centro Oeste (Espinho-Nazaré): Enquadramento 

Geomorfológico e Evolução Recente. Genovas Especial, nº1. A Geologia e o Ambiente, pp. 7-30. 

BRACEWELL, RONALD N. (1978) - The Fourier Transformations and its applications; Second edition; Mc Graw Hill 

DAVEAU, S., RIBEIRO, O., LAUTENSACH, H., (1987) - Geografia de Portugal, Vol I, A Posição Geográfica e o Território, 

pp 98-106. 

FERREIRA, P.L.O. (1995) - Hidrogeologia do Quaternário da região Norte da Ria de Aveiro, pp. 13. 

FERREIRA, S. e PEREIRA, J. (2000) - georadar para o Estudo da Estrutura Dunar no Litoral do Distrito de Aveiro), pp. 62-

64. 

GOMES, C.S.F. (1992) - Conhecer o passado e o presente da Ria de Aveiro para perspectivar o seu futuro, pp. 142-144. 

HECHT E., (1991) - Óptica. Fundação Calouste Gulbenkian; tradução e prefácio de José Manuel N.V. Rebordão. Tradução 

do original inglês intitulado: Óptics; Hetcht, Eugene (1987,1974), Addison-Wesley Publishing Company, INC. 

Capítulo 2 :pp18-19. 

J. CABRAL e A. RIBEIRO (1989) - Carta Neotectónica de Portugal, 1/1000000. Nota Explicativa da Carta Neotectónica de 

Portugal. Serv. Geol. Portugal. 

JOHN M. REYNOLDS (1998) - An Introdution to Applied and Enviromental Geophysics, John Wiley and Sons. 

LAUVERJAT, J. (1982 a) - Existence dún fossé déffondrement pliocène dans la région d’Aveiro (Portugal).9éme R.A.S.T., 

Paris, p. 360. 

LAUVERJAT, J. (1982 b) -Le Crétacé Supérieur dans le Nord du Bassin Occidental Portugaiss. Tese, Univ. P. et M. Curie, 

Paris VI ,717 pp. 

MARI, J., GLANGEAUD, F., COPPENS F. (1999) - Signal Processing for Geologists & Geophysicists, Téditions Technip. 

MCKEE, E. D. - Eolian sand bodies of the World. Eolian Sediments and processes. Developments in Sedimentology, M.E. 

Brookfield and T.S. Albrant (Eds), New York, Vol. 38 



  UNIVERSIDADE DE AVEIRO 

 240

MCKEE, E. D. - Primary struture in some recent sediments. Bulletin of American Association of Petroleum Geologists, 

41:pp. 1704-1747. 

MESQUITA , (1895) - Apontamentos acerca da Região Litoral compreendida entre as Lagoas de Mira e de Esmoriz (Dunas 

d’Aveiro). Com. Ser. Geológicos, Lisboa, t. III, fas. I, pp. 23-33. 

NOIVO, L. (1996) – Morfologia e dinâmica sedimentar das dunas de Quiaios, Portugal. Dissertação de Mestrado, 

Universidade de Aveiro, PP. 170-174. 

OLHOEFT, G. R., (1999). - Applications and frustrations in using ground-penetrating georadar. Ultra Wideband Conference, 

PINTO, L.B.G. (1993) - Morfosedimentogénese da ria de Mira Aveiro-Portugal, pp. 54-60. 

PYE, K. (1990) - Physical and Human Influences on coastal dune development between the ribble and mersey estuaries, 

Northwest England. In Karl Nodstrsom, Norbert Psuty and Bill Carter (ed), “Coastal Dunes - “Form and Process”. 

John Willey & Sons, pp. 339-355. 

PRESS, F. & SIEVER, R. - Understanding Earth. W. H. Freeman and Company, pp.-355-358. 

PRESS, W.H., FLANNERY, B.P., TEUKOLSKY, S.A., and VETTERLING, W.T. (1988) - Numerical Recipes in C, Cambridge 

University Press. - Press et al., 1988, Secção [4.1] e [4.6]. 

RAMOS, L.M. (1889) - Bases para o plano de ordenamento do Concelho de Mira. Dep. Eng. Biofísica , Univ. Évora. 

REYNOLDS, J. M. (1998) - An Introduction to Applied and Environmental Geophysics, John Willey & Sons. 

ROCHA, F.J.F.T (1993) - Argilas aplicadas a estudos litoestratigráficos e paleoambientais na bacia sedimentar de Aveiro, 

Aveiro, pp. 50-59. 

ROCHA, F.J.F.T. & GOMES, C.S.F. (1992 b) - Fibrous clay minerals as morpho-climatic markers in the Aveiro sedimentary 

basin. Min. Petr. Acta, XXXV-A, pp.217-225. 

SIGURDSSON, T. (1993) - Ground-Penetrating georadar for Geological Mapping. Department ok Earth Sciences, Aarhus 

University. 

TEIXEIRA C., GONÇALVES, F., (1980) - Introdução à geologia de Portugal. Instituto Nacional de Investigação Científica. 

TEIXEIRA, C. & ZBYSKEWSKI, G. (1976) - Carta Geológica de Portugal, 1/50000. Notícia explicativa da Folha 16-A, 

Aveiro. Serv. Geol. Portugal. 

TOMÁS, J.M.V. (1995) - Caracterização morfológica e textural do litoral entre Espinho e Cabo Mondego (Portugal), pp. 31-

42. 

THOMAS, D.S.G. (1997) - Arid Zone Geomorphology - Process, Form and Change in Drylands, John Willey & Sons, pp. 

373-412. 

TSOAR, H. (1993) - Dynamic processes acting on a longitudinal (seif) sand dune. Sedimentology (30), pp. 567-578 




