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Abstract
In 2009, EFACEC requested a field work by a team of the Centro Português de Geo-história e Pré-história (CPGP) in an area where a wind
farm was implanted. In this area, the presence of fossils had been identified in several limestones beds. From the research carried out in the
field work, 17 layers of limestones and marls were characterized. Fossils of marine invertebrates (molluscs) were identified. The occurrence of
bivalves is scarce, but the cephalopods are predominant. Among these, belemnites and ammonites occur. The ammonites are the predominant
group among the cephalopods. The samples collected in the fieldwork have been studied in the Laboratório de Arqueologia e Paleontologia
(LAP) of the Centro Português de Geo-história e Pré-história (CPGP).
Keywords: Ammonites, Figueira da Foz, Bajocian, Limestones.
Resumo
Por solicitação da EFACEC, uma equipa do Centro Português de Geo-História e Pré-História deslocou-se, em 2009, a uma zona onde, sob
responsabilidade desta empresa, foi construído um parque eólico. Nessa área tinha sido identificado, num afloramento de várias camadas de
calcários com vários fósseis. Da investigação realizada no trabalho de campo foram caracterizadas 17 camadas de calcários e margas. Foi
identificada a existência de fósseis de invertebrados marinhos (moluscos). A ocorrência de bivalves é escassa, predominando os cefalópodes
e, de entre estes registou-se a ocorrência de belemnites e de amonites, sendo este último grupo, o predominante entre a totalidade dos fósseis
recolhidos.
Palavras-Chave: Amonites, Figueira da Foz, Bajociano, Calcários.

1. INTRODUÇÃO
A Serra da Boa Viagem é constituída essencialmente por
calcários. É um elemento geomorfológico bem característico
da área a norte do rio Mondego. Embora o seu ponto mais
alto atinja somente os 258 m, esta serra representa a zona
mais elevada nas proximidades da Figueira da Foz e do Cabo
Mondego. A sua morfologia resulta dos movimentos tectónicos
do Cenozoico, que levantaram a sucessão sedimentar do
Mesozoico. A estrutura é constituída por camadas regulares
em monoclinal, com direção WNW-ESE e pendor até aos 70º
para Sul. Por consequência, as camadas mais antigas são as do
lado norte da serra.
A área do parque eólico da Serra da Boa Viagem (Buarcos)
situa-se numa das cristas desta serra, a cerca de 200 m de
altitude. Na área proposta pela implantação dos aerogeradores
existem várias unidades geológicas do Jurássico Médio. Na
saída de campo realizada foi possível constatar que na aérea
do projeto afloravam rochas praticamente só na vertente sul,

enquanto na vertente oposta havia uma camada detrítica
arenosa de cobertura que abrigava uma densa vegetação e que
escondia quase completamente o substrato calcário. A nossa
atenção foi por isso concentrada nos estratos expostos na
vertente sul.
Este trabalho, elaborado a partir do relatório realizado em
2009 para EFACEC, pretende apresentar os resultados dos
trabalhos de campo e do estudo dos fósseis recolhidos na área
de implementação do parque eólico.
2. METODOLOGIA
A metodologia de trabalho de campo assentou numa
primeira visita preparatória, onde se reconheceu a situação
e se preparou a campanha, que se realizou durante um dia e
foi constituída pela caracterização e delimitação das camadas
e recolha de amostras geológicas e de fósseis. As amostras
recolhidas durante o trabalho de campo foram posteriormente
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estudadas no Laboratório de Arqueozoologia e Paleontologia
do Centro Português de Geo-História e Pré-História ((LAP,
CPGP), onde se fez a análise macroscópica das amostras
geológicas e a descrição, classificação taxonómica e registo
fotográfico dos fósseis recolhidos. A classificação dos fósseis
seguiu sistemática proposta por A. Allasinaz (Allasinaz, 1985).
Foram também utilizados alguns guias de fósseis no estudo
taxonómico e de caracterização dos exemplares fósseis (Mayr,
1992; Doménech, e Martinell, 1996; Rich et al, 1996).
3. LOCALIZAÇÃO E GEOLOGIA
A área estudada localiza-se na localidade Costas da Serra,
da União de Freguesia de Buarcos e São Julião, concelho de
Figueira da Foz (Fig. 1), no distrito de Coimbra. Coordenadas
médias: 40º11’47.99’’ norte; 8º51’26.25’’ oeste (Gw). A
altitude máxima é de 199 m. Em termos geológicos, a zona
estudada encontra-se na Bacia Lusitânica e, conforme a Carta
Geológica de Portugal à escala 1:50000 (Folha 19-C Figueira
da Foz) (Fig. 1) e a respetiva notícia explicativa (Rocha et
al., 1981), as camadas estudadas neste trabalho pertencem à
Formação do Cabo Mondego, atribuída ao Jurássico Médio. Os
estratos estudados são do andar Bajociano e são constituídos
por margas e calcários, que constituem os cumes da Serra da
Boa Viagem. Do lado sul do cume encontram-se os calcários,
margas e calcários margosos do Bathoniano e do lado norte, os
calcários e calcários margosos do Aaleniano.

3.1.

Estratigrafia

Na área de estudo foi possível observar um conjunto
de camadas calcárias, mais ou menos compactas, com
intercalações margosas e com orientações conforme às
precedentemente descritas. O conjunto de camadas estudadas

foram depositadas em ambiente marinho aberto, e formam,
ritmos relacionados com oscilações do nível do mar.
As camadas são bem individualizadas com espessuras
geralmente compreendidas entre os 15 e os 35 cm, para as
camadas calcárias mais compactas e uma espessura entre 1 a
10 cm para as intercalações mais margosas.
Praticamente foram encontrados fósseis em todas as camadas,
sendo mais abundante ou mais visíveis nas superfícies de
descontinuidade e nas intercalações margosas, provavelmente
devido às condições tafonómicas de preservação.
Foram identificadas 17 camadas, para uma descrição mais
pormenorizada, de forma a se caracterizar os paleoambientes
sedimentares. A camada número 1 corresponde à última
camada onde foi possível observar a superfície horizontal
(mais a norte), as outras foram numeradas progressivamente
em direção Sul (do interior ao exterior). Por isso a camada 1
é a mais antiga as outras são sequencialmente mais recentes.
Das 17 camadas, foram contabilizadas somente as camadas
com espessura superior a 5 cm, para a recolha de amostras e
ulteriores estudos laboratoriais, resultando assim na coleta de
14 amostras de camadas não sequenciais.
3.2.

Descrição das camadas
Camada 1: calcário micrítico, espessura: 15 cm
Camada 2: margas friáveis, lamelares, espessura: 5 cm
Camada 3: calcário micrítico, espessura: 20 cm
Camada 4: calcário pelmicrítico, espessura: 20 cm
Camada 5: calcário pelmicrítico, espessura: 30 cm
Camada 6: calcário pelmicrítico, mais fino que as
camadas 4 e 5, espessura: 25 cm
Camada 7: margas lamelares, espessura: 10 cm
Fig. 1 – Localização e geologia
da área intervencionada:
A – Posição de Portugal;
B – Mapa de Portugal
com destaque das formações
mesozoicas;
C – Freguesias do concelho da
Figueira da Foz, e a localização
da área estudada, o pequeno
retângulo verde corresponde à
área intervencionado (Fonte: C.
M. Figueira da Foz);
D – Carta Geológica da
Figueira da Foz, a seta verde
aponta a área intervencionada
(Fonte: Carta Geológica de
Portugal 1:50000, Folha 19-C
e Trincão et al., 2018);
E – Sequencia Jurássica
da Figueira da Foz (tabela
adaptada de Sá et al., 2017 e
da Carta Geológica de Portugal
1:50000, Folha 19-C).
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Fig. 2 – Imagens dos afloramentos estudados: A – C: Vertente sul, onde aflora o substrato calcário e onde se recolheram as amostras; D: vertente norte, onde
existe uma camada detrítica arenosa de cobertura, com densa vegetação que esconde quase completamente o substrato calcário.

Camada 8: calcário micrítico, idêntico ao das camadas
1 e 3. Espessura: 30 cm
Camada 10: calcário pelmicrítico, idêntico às camadas
4 e 5. Esta camada é a mais espessa e com a superfície
horizontal mais extensa. Espessura: 35 cm.
Camada 11: calcário
Espessura: 10 cm

margoso

sub

litográfico.

Camada 13: calcário micrítico, idêntico ao das camadas
1, 3 e 8. Apresenta a parte superficial com grande
abundância de fósseis. Espessura: 20 cm
Camada 14: calcário pelmicrítico, idêntico ao das
camadas 4, 5 e 10. Existência de um grande molde
externo de amonite. Espessura: 30 cm,
Camada 15: margas lamelares. Espessura: 5 cm
Camada 17: calcário margoso. Espessura: 20 cm

famílias de amonoides, em menor número belemnites e alguns
bivalves e braquiópodes. Durante os trabalhos de campo
foram observados fósseis nas camadas calcárias expostas.
Durante o trabalho de laboratório foi possível identificar os
fósseis recolhidos, especificamente os moluscos (cefalópodes
e bivalves). No entanto estão referidos, na notícia explicativa
carta geológica a ocorrência, naquela zona, de braquiópodes
e foraminíferos, associados às características paleoambientais
da deposição sedimentar daquelas rochas. Aparecem amonites
de vários dos estados etários, desde muito jovens aos adultos.
De realçar, na camada 17, a ocorrência de um indivíduo muito
jovem, com cerca de 0,5 cm e vários indivíduos no estado
adulto.
4.1.

Sistemática Paleontológica

Mollusca Linnaeus 1758
Bivalvia Linnaeus 1758

4. CARACTERIZAÇÃO PALEONTOLÓGICA
O estado de conservação dos fósseis é em geral mau,
sendo na sua maioria representados por moldes externos ou
por fragmentos. A maior parte pode ser atribuída a várias
37

Pectinoida Newell and Boyd 1995
Posidoniidae Frech 1909
Cf. Posidonia sp Bronn 1828
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Camadas de ocorrência: 11

Mollusca Linnaeus, 1758

Descrição: Bivalve fóssil que apresenta uma concha de
tamanho pequeno a médio, muito fina e de contorno oval a
rômbico, quase equivalve, inequilateral. Apresenta os umbos
pequenos, o bordo cardinal retilíneo e a charneira disodonte.
A área ligamentar é estreita e raramente observável. A
ornamentação é constituída por costilhas concêntricas.

Cephalopoda Cuvier, 1798
Ammonoidea Zittel, 1884
Ammonitina Indet. HYATT, 1889
Camadas de ocorrência: todas

Paleoecologia: ambientes marinhos pelágicos, neríticos
a oceânicos. Modo de vida nectoplanctónico. Dieta:
suspensívora.

Cephalopoda Cuvier, 1798

Distribuição cronoestratigráfica: Carbónico – Jurássico

Ammonitida Zittel, 1884

Paleobiogeografia: América do Norte e Eurásia.
Fig. 3 – Fóssil de: Cf.
Posidonia sp, numa
amostra recolhida e
estudada em laboratório.
Camada 11.

Mollusca Linnaeus, 1758

Parkinsoniidae Zittel, 1884
Parkinsonia sp Bayle, 1878
Camadas de ocorrência: 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 17
Descrição: Cefalópode fóssil que apresenta uma concha
evoluta a subevoluta, bastante comprimida lateralmente. Tem
a secção das voltas retangular, mais alta que larga, com flancos
planos. O bordo ventral é aplanado, apresentando um sulco
ventral. A ornamentação é constituída por abundantes costilhas
radiais simples, finas, retilíneas e ligeiramente inclinadas para
diante, bifurcando, por vezes, alternadamente junto à fronteira
do bordo ventral. No estado adulto a ornamentação e o sulco
ventral atenuam-se ou desaparecem.
Paleoecologia: ambientes marinhos pelágicos, neríticos a
oceânicos. Modo de vida pelágico nectónico. Dieta: carnívora

Mollusca Linnaeus, 1758
Cephalopoda Cuvier, 1798
Belmnitida Gray, 1849
Mesohibolitidae Nerodenko, 1983
Hibolithes sp Montfort, 1808
Camadas de ocorrência: 13
Descrição: Cefalópode fóssil que apresenta uma concha
de contorno delgado, longa e de tamanho moderado a grande.
Secção transversal oval e o rostro é lanceolado, com um
distinto sulco ventral, que se desenvolve ao longo da extensão
do rostro.

Distribuição cronoestratigráfica: Jurássico Médio.
Paleobiogeografia: Europa, Norte de África, Cáucaso e
Irão.
Fig. 5 – Fóssil de
Parkinsonia sp., recolhida
no campo e estudada em
laboratório. Percebe-se o
sulco do dorso ventral
(camada indefinida: recolha
de superfície).

Paleoecologia: ambientes marinhos pelágicos, neríticos a
oceânicos. Modo de vida pelágico nectónico. Dieta: carnívora.
Distribuição cronoestratigráfica: Jurássico Médio e
Superior.
Paleobiogeografia: Europa.

Fig. 6 – Fóssil de Parkinsonia
sp., observada no campo
(camada 13).

Fig. 4 – Fóssil de
Hibolithes sp., observada
no campo. Consegue-se
perceber o molde externo
da concha de uma
amonite.
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Mollusca Linnaeus, 1758
Cephalopoda Cuvier, 1798
Ammonitida Zittel, 1884
Macrocephalitidae Zittel, 1884
Macrocephalia sp Zittel, 1884
Camadas de ocorrência: 4, 5, 11, 13, 14
Descrição: Cefalópode fóssil que apresenta uma concha
involuta um pouco inflada, mais ou menos esferocónica,
comprimida lateralmente. Tem a secção das voltas oval,
mais alta que larga, com flancos convexos. O bordo ventral
é arredondado, sem sulco ou carena. A ornamentação é
constituída, nas voltas mais jovens por numerosas costilhas
radiais, finas, retilíneas e ligeiramente inclinadas para diante,
bifurcando, na zona mesial do flanco. No estado adulto a
ornamentação e o sulco ventral atenuam-se ou desaparecem.
Paleoecologia: ambientes marinhos pelágicos, neríticos a
oceânicos. Modo de vida pelágico nectónico. Dieta: carnívora.
Distribuição crono-estratigráfica: Jurássico Médio.
Paleobiogeografia: Europa, Norte de África, Rússia,
Madagáscar e Nova Guiné.

Fig. 7 – Fóssil de Macrocephalia sp., observada no campo (camada 13).

Para além dos fósseis apresentados neste trabalho, estão
também referidos na Notícia Explicativa da Carta Geológica, a
ocorrência de um outro género de amonites, o Leptosphinctes
sp (Rocha et al., 1981).
5. DISCUSSÃO
Na Bacia Lusitânica, as sucessões sedimentares do Jurássico
Médio e do Jurássico Superior apresentam um grande número
de sítios paleontológicos com sedimentos marinhos, onde se
descreveram vários grupos de invertebrados, que incluem
fósseis de amonites (i. e. Henriques, 1995, 2000; Henriques
et al. 1998; Fernández-López et al. 2006; Dommergues et
al, 2010). Os afloramentos do Cabo Mondego mostram o
Batoniano Inferior contendo abundantes restos de amonoides
(Fernández-López et al., 2006). Os do Bajociano Superior
correspondem a fácies semelhantes, de calcários margosos
alternando com arenitos, embora neste caso a ocorrência
de amonoides é escassa (Fernández-López et al., 2006).
Uma sucessão detalhada de amonoides através da fronteira
Bajociano/Bathoniano foi reconhecida no Cabo Mondego,
que forma um padrão biocronostratigráfico útil para a Bacia
Lusitânica (Fernández-López et al., 2006). As zonas de
Parkinsoni e Zigzag estabelecidas para as zonas europeias de
NW e pertencentes à província do Noroeste da Europa, podem
ser identificadas na Bacia Lusitana (Fernández-López et al.,
2006), embora as associações fósseis de amonoides sejam
compostas por taxas submediterrânicas (Fernández-López et
al., 2006). No entanto, uma subdivisão da Zona Parkinsoni não
é possível, devido à escassez de amonoides bem preservados
(Fernández-López et al, 2006), o que corresponde à realidade
encontrada durante este trabalho, na Serra da Boa Viagem.
Os cefalópodes são animais exclusivamente marinhos,
sendo a maioria deles animais nectónicos (Domènech e
Martinell, 1996; Rich et al., 1996) e estão identificados no
Jurássico europeu (Mariotti, 2002, 2003; Lebrun, 2008, Mayer,
1992, Dietze, 2017). Os Macrocephalia, os Parkinsonia e os
Hibolithes eram organismos pelágicos nectónicos, carnívoros e
viviam em ambientes marinhos pelágicos, neríticos a oceânicos
(Arkell et al, 1957; Cox, Melendez, 1970; 1983; Murray,
1985; Lebrun, 2008,). Os bivalves do género Posidonia eram
organismos que teriam modo de vida holoplanctónico, ou
necto-planctónico, vivendo em ambientes marinhos pelágicos,
neríticos a oceânicos (Melendez, 1970; Clarkson, 1979, 2006).
Verifica-se assim pelos ambientes associados aos táxones
identificados a concordância com o ambiente indicado pela
litologia das camadas observadas no campo.
6. CONCLUSÕES

Fig. 8 – Molde externo de concha de Macrocephalia sp., observada no
campo (camada 14).
39

A abundância e a importância cronostratigráfica dos fósseis,
sobretudo no que diz respeito às Amonites, nesta região, são
notórias e assinaladas em numerosas publicações; o limite
internacional do Aaleniano/Bajociano foi proposto nestes
calcários (Henriques, 2000). Como foi referido o estado
de conservação é longe de ser ótimo e é difícil recolher
exemplares inteiros. No entanto, a existência de rochas que
se formaram em diferentes condições sedimentares permite
encontrar uma importante variedade de vestígios animais e
vegetais testemunhas dos primeiros ambientes marinhos do
Atlântico.
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Apesar de se encontrar perto de uma zona classificada
pelo Decreto Regulamentar nº 82/2007, não existem
impedimentos do ponto de vista geológico e paleontológico à
construção, na zona, de um parque eólico. No entanto, perante
a importância geológica e paleontológica da área estudada,
“O perfil geológico [dos afloramentos jurássicos do cabo
Mondego] da passagem Aaleniano – Bajociano, consagrado
como estratotipo de limite pela International Union of
Geological Sciences, constitui um padrão internacional de
referência, que materializa e representa um limite específico
do tempo geológico, o que acontece pela primeira vez em
Portugal” (Decreto Regulamentar nº 82/2007), propõem-se o
acompanhamento, aquando da abertura de fundações para a
implantação dos aerogeradores. Por estas razões, aconselha-se
também a tomada de algumas medidas de consolidação.
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