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RESUMO 
Palavras-chave: areias da Roussa; caulino; indústria cerâmica do barro branco. 
 

 No presente trabalho, apresentam-se os resultados preliminares de caracterização tecnológica da fracção argilosa caulinítica 
presente numa unidade de areias siliciosas bem calibradas do Pliocénico de Pombal (Areias da Roussa) a Norte da Falha da 
Roussa, com vista à aplicação deste recurso geológico na indústria cerâmica do barro branco. 
 
Localização geográfica da área em estudo 
 

Área em estudo localiza-se cerca de 5 km a Oeste de Pombal (folha nº 274 – Pombal – da Carta Militar de 
Portugal à escala 1/25000) num sector onde afloram unidades sedimentares do Miocénico e Pliocénicio. A poligonal 
ocupa uma área com cerca de 2,2 Km2 e confronta a Poente com a Auto-Estrada A1. A área é servida a Norte pela 
EM 237 - 1 (estrada da Guia), a Sul pela EM 531 (Alto dos Crespos-Pombal), e pelas ligações que servem as 
povoações do Cotrofe, a Este, e da Cavadinha e Pinheirinho, a Oeste. 
 
Enquadramento geológico regional 
 

A geologia da região de Pombal é alvo de estudo detalhado desde a década de 1950. Entre muitos, podem referir-
se os trabalhos de Barbosa (1984) e Carvalho (1998). 

A área em estudo localiza-se na Orla Meso–Cenozóica Ocidental, no Sub-Domínio Central da Bacia Lusitaniana, 
abrangendo o sector central da folha 23-A da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50000 representado pelas 
unidades conglomeráticas e areno-argilosas da bacia pliocénica de Leiria–Pombal. A séria pliocénica é limitada a 
Leste pelo sistema montanhoso da Serra do Sicó, constituído essencialmente por calcários do Cenomaniano–
Turoniano e do Jurássico Superior. A Ocidente ocorre a estrututra diapírica de Monte Real, constituída 
essencialmente por doleritos e rochas afins, calcários dolomíticos e margas do Hetangiano, e rochas evaporíticas. 
 No presente trabalho, pretende estudar-se uma unidade da base da sequência sedimentar pliocénica, denominada 
Areias da Roussa, a qual é parte integrante do chamado Complexo do Barracão (Barbosa, 1984). A cartografia 
geológica das unidades do Complexo do Barracão no interior da área em estudo mostra-se na Figura 1, e a descrição 
das mesmas, de acordo com Carvalho (1998), apresenta-se nos parágrafos seguintes. 
 
 Arenito de Carnide – É constituído por clastos de composição essencialmente quartzosa, moscovítica e 
feldspática, com matriz caulinítica–ilítica. Apresenta um conglomerado de base com calhaus de composição 
quartzítica (essencialmente), dolerítica e basáltica. O contacto com as formações subjacentes é marcado por uma 
superfície de erosão, localizada a cotas próximas dos 110 m, a qual só é perturbada junto ao flanco oriental do 
diapiro de Monte Real (passando a cotar-se entre os 125 e os 130 m) e na proximidade de falhas normais (a sul de 
Pombal, junto ao vale do rio Arunca, com cotas no intervalo 130–140 m, e a nordeste da Roussa, com cotas a rondar 
os 90 m). 
 
 Areias Conglomeráticas da Ilha e Areias da Roussa – Nas proximidades da povoação de Ilha, o arenito de 
Carnide é sobreposto por uma unidade de areias grosseiras (espessura máxima próxima dos 7 m), pouco micácias e 
com elevada concentração em seixos quartzosos rolados e achatados; a base desta unidade é marcada por uma 
superfície erosiva cotada aos 130 m. 
 A cotas idênticas mas perto da povoação de Roussa de Cima, assenta, em conformidade com o arenito de 
Carnide, um cordão de areias finas, bem calibradas, com estruturas entrecruzadas e curcilíneas e com matriz 
caulinítica, que apresenta desenvolvimento NE–SW ao longo de cerca de 10 km, largura máxima de 2 km e 
espessura variável (18–20 m em Roussa de Cima, cerca de 4 m na zona do Parque Industrial Manuel da Mota). A 
colocação a cotas semelhantes da base das areias da Ilha e da base das areias da Roussa faz supor tratar-se de 
equivalentes laterais. 
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Figura 1 - Localização e geologia da área em estudo. 

 
 Argilas do Barracão – A passagem dos níveis arenosos anteriormente referidos à unidade sobrejacente (Argilas 
do Barracão) é feita por uma superfície de ferruginização ou carapaça ferritizada, atingindo por vezes uma espessura 
de 5 cm (Alto do Maranho), ou por um nível decimétrico areno-pelítico com galet mous de argila cinzenta (Outeiro 
da Ranha e Vale do Feto). As argilas do Barracão correspondem a corpos lenticulares de argilas policromáticas 
(negras, cinzentas e brancas), que na Folha 23-A (Pombal) da Carta Geológica de Portugal apresentam expressão 
cartográfica desde Barro Branco a Estremadouro (na metade Oeste da bacia) e desde Barros da Paz a Palão (na 
metade Este). A espessura dos corpos argilosos tende a diminuir dos sectores orientais, onde pode atingir 3 a 4 m, 
para os sectores ocidentais onde raramente ultrapassa os vários decímetros. A base das argilas do Barracão eleva-se 
a cotas estabilizadas próximas dos 135–140 m, com excepção da área de Palão onde aquelas cotas atingem os 150 
metros. O topo da unidade compreende um conjunto de sequências areno-argilosas gradativas, de espessura 
geralmente decimétrica e apresentando conglomerados na base. 
 
 Conglomerados da Ranha e Conglomerados de Estevães – A este e sudeste de Roussa de Cima, os depósitos 
areno–argilosos são ravinados por um conglomerado vermelho–alaranjado exprimindo forte heterometria (embora 
decrescente de nordeste para sudoeste), com calhaus de quartzito a atingir os 35 cm de diâmetro englobados numa 
matriz arenosa grosseira e imatura (Conglomerados da Ranha). Constituem pequenas plataformas instaladas a cotas 
de 125–130 m, nas imediações de Pombal, e 150–160 m junto às povoações de Ranha de S. João e Ranha de Baixo. 
 Na região a sudoeste da Guia, aflora um equivalente lateral, os Conglomerados de Estevães, que também 
ravinam as formações areno–argilosas subjacentes. Correspondem a conglomerados com calhaus de quartzo e 
quartzito bem rolados (dimensão máxima de 10 cm) e matriz arenosa grosseira de cor amarelada. A espessura 
máxima desta unidade não ultrapassa os 3–4 m e as cotas de base elevam-se aos 135–140 m (margem esquerda da 
ribeira de Carnide, em Estevães e Seixo), 150–160 m (na mesma margem, mas mais para sul, em Palha Carga e 
Casais da Bidoeira), 150 m (margem direita, em Alto dos Mendes) e 160–170 m (Matos de Ranha). 
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Geologia local 
 

O sector sul da área em estudo é atravessado pela falha da Roussa (direcção WSW-ENE, Figura 1). A Norte 
deste acidente, constata-se o desaparecimento das unidades argilosas que constituem as Argilas do Barracão e o 
adelgaçamento das unidades arenosas subjacentes (Areais da Roussa). 

O carácter aplanado da região e a colocação sub-horizontal das unidades geológicas em análise condiciona 
fortemente as observações de campo. Os locais de observação in situ localizam-se preferencialmente nas encostas 
dos vales do Casalinho, Carvalho e Chuça (sector NE da área), bem como nas explorações de areias e argilas 
localizadas a Sul da zona estudada (na zona de Alto dos Crespos – Roussa de Cima e de Vale Coimbra), onde é 
possível observar com algum pormenor quer as litologias principais quer as respectivas transições. 

Pelos motivos apresentados na secção anterior, o reconhecimento das Areias da Roussa, em profundidade e no 
interior da área em estudo, foi feito através da execução de 6 sondagens mecânicas; no total, foram perfurados cerca 
de 190 metros de unidades areno-argilosas (Figura 1). A análise da continuidade lateral das unidades arenosas foi 
feita através da integração dos resultados das sondagens com a observação de fotografias aéreas à escala 1/15000. 

A área em estudo pode ser dividida em três sectores distintos, compartimentados por dois dos cinco 
alinhamentos estruturais detectados na fotografia aérea (Falhas 1 e 2 da Figura 1): 

 
Sector 1: O primeiro sector localiza-se a Norte da Falha 1 e é caracterizado por um volume de areias brancas que 

se expressa numa área de superfície com cerca de 65 ha e numa espessura observada nos testemunhos das 
sondagens entre os 6 m e os 14 m (valor médio próximo dos 10 m). Tendo em consideração estes valores e o 
peso específico da areia in situ (2 ton/m3), pode falar-se em cerca de 13 000 000 toneladas de Areias da Roussa. 
A proporção destas areias coberta por outras unidades gresosas (conglomerados da Ranha) ascende a 39 ha (60 
%), com espessuras máximas entre os 2.8 m (S4) e os 8.6 m (S3). 

Sector 2: O sector 2 (região entre as Falhas 1 e 2) deverá corresponder a um horst que fez ascender o cortejo 
litológico Pliocénico e Miocénico. Subsequentemente, a erosão terá remobilizado quer os conglomerados da 
Ranha quer as Areias da Roussa, não restando hoje vestígios de nenhuma dessas unidades. Esta interpretação é 
fundamentada pelos resultados das sondagens S1 e S2: (1) Os testemunhos destas duas sondagens dão conta da 
presença à superfície de uma unidade de areias finas a muito finas interpretadas como sendo o arenito de 
Carnide, unidade sobre a qual normalmente se encontram depositadas as Areias da Roussa; (2) Sob o arenito de 
Carnide encontra-se uma unidade espessa de argilas siltosas acinzentadas-avermelhadas, atribuídas ao 
Miocénico. Consequência do exposto, e falando somente em função dos dados disponíveis, as reservas de Areias 
da Roussa no Sector 2 serão diminutas ou até nulas. 

Sector 3 - O Sector 3 (a Sul da Falha 2) é idêntico ao Sector 1, mas as reservas previstas de Areias da Roussa são 
menores. A ocupação por este recurso ascende a cerca de 58 ha cobertos por 43 ha (74%) de conglomerados da 
Ranha com espessuras máximas entre e os 7.4 m (S5) e os 12.3 m (S6). A possança do jazigo neste sector atinge 
valores entre 5.8 m (S6) e 8.7m (S5), com valor médio a rondar os 7.25 m, podendo por isso falar-se em reservas 
de areia da ordem das 8 410 000 toneladas. 

 
No total, as reservas de Areias da Roussa na área em estudo poderão cotar-se por cerca 21 410 000 toneladas. 

Faz-se notar que estas reservas são reservas geológicas, e que as mesmas, obviamente, não deverão coincidir com 
eventuais reservas exploráveis. 
 
Caracterização tecnológica preliminar da fracção < 63 m (caulino) das Areias da Roussa 
 

Os ensaios realizados incidiram sobre 28 amostras de Areias da Roussa e sobre 56 amostras de caulino obtidas 
por lavagem das 28 amostras anteriores, e consistiram do seguinte: 

 
Ensaios sobre a amostra total – Rendimento da lavagem (% da fracção < 63 m- caulino) 
Ensaios sobre a fracção < 63 m - Cor de cozedura a 1100 ºC e 1200 ºC 

 
Os rendimentos médios da lavagem das 28 amostras de Areias da Roussa retiradas dos testemunhos das 4 

sondagens que atravessaram aquela unidade (S3-S6) resumem-se na tabela 1; as percentagens médias da fracção <63 
m (considerada caulino) rondam os 14%. Aparentemente, no Sector 1 (zona Norte), além das espessuras em Areias 

da Roussa serem maiores (~10 m) que no sector 3 (~7 m), os rendimentos em caulino também são superiores em 
cerca de 1.3. %. 
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Tabela 1 - Rendimentos médios de lavagem (valores em %) relativos às 28 amostras de Areias da Roussa retiradas das 4 

sondagens que atravessaram essa unidade (sondagens S3 a S6). n – Nº de amostras. 
 

Sector  1 (Norte)  3 (Sul) Média 

Sondagem S3 S4 S5 S6   

n 12 4 7 5  

Rendimento da Lavagem 14.4 14.4 12.6 13.5 13.7 
 

A análise das cores de cozedura das 56 amostras de caulino obtidas por lavagem das 28 amostras de Areias da 
Roussa retiradas dos testemunhos das sondagens S3 a S6 foi feita com base no modelo de cor Lab proposto pela 
Commission Internationale d'Eclairage (CIE) em 1931. O sistema de cores Lab foi desenhado para ser independente 
do dispositivo de leitura, reprodução ou impressão a utilizar (scanner, monitor, impressora, etc), e é constituído por 
três componentes: uma componente de luminescência (L, que mede a claridade geral) e duas componentes 
cromáticas (a e b, que medem as variações de tonalidade nos eixos verde-vermelho e azul-amarelo, 
respectivamente). 

Antes de se proceder à análise da cor de cozedura, 28 amostras de caulino foram cozidas a 1100 ºC e outras 
tantas a 1200 ºC. De seguida, as pastilhas cozidas foram submetidas a um procedimento informático que consistiu 
do seguinte: (1) Em primeiro lugar, as pastilhas foram digitalizadas num scanner; (2) A partir dos ficheiros de 
imagem obtidos, as cores de cozedura foram identificadas utilizando a ferramenta Eyedropper do programa 
PHOTOSHOP 7.0 (Adobe Systems, Inc), a qual funciona com diferentes modelos de cor, incluindo o modelo Lab. 
Os resultados médios obtidos apresentam-se na tabela 2. 
 

Tabela 2 - Valores médios de L, a e b da fracção < 63 m após cozeduras a 1100 e 1200 ºC. n = Nº de amostras. 
 

Cor de cozedura a 1200 ºC Cor de cozedura a 1100 ºC 
Sondagem n 

L A b L a b 
S3 24 82 2 16 94 3 17 
S4 8 98 -1 12 95 1 15 
S5 14 96 -1 15 96 0 15 
S6 10 81 3 19 87 7 22 

Média  89 1 16 93 2 17 
Desvio Padrão 8 2 2 3 3 3 

 
Os resultados apresentados na tabela 2 permitem concluir o seguinte: (1) Em média, a luminescência diminui 

cerca de 4 pontos (de 93 para 89) quando se aumenta a temperatura. Aos 1100ºC, a dispersão nos valores de L é 
diminuta (± 3), o mesmo já não acontecendo aos 1200 ºC (± 8); (2) As variações de tonalidade no eixo verde-
vermelho são pouco expressivas, já que os valores médios do coeficiente a rondam a neutralidade. Os desvios em 
relação a essa neutralidade dão-se preferencialmente no sentido do vermelho, já que a grande maioria dos valores de 
a são positivos; (3) Os valores de b são todos positivos, mostrando que as variações de tonalidade no eixo azul-
amarelo são caracterizadas por aproximações ao amarelo. Os desvios em relação à neutralidade situam-se em média 
entre os 16 e os 17. 
 A descrição cromática feita no parágrafo anterior traduz-se em cores de cozedura médias nos domínios do beije 
claro a muito claro e do branco. 
 
Conclusões 
 
 Tendo em consideração os resultados da quantificação relativa à volumetria de Areias da Roussa na área em 
estudo, os rendimentos da lavagem da fracção < 63 m e as cores de cozedura do conjunto de amostras ensaiadas, 
podemos concluir da continuidade das unidades arenosas para Norte da falha da Roussa concomitante com a 
presença de um jazigo de caulino cerâmico que encerra reservas geológicas da ordem das 3 milhões de toneladas. 
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