
Geologia do algar da Chainça 
   

O algar da Chainça desenvolve-se segundo a Folha 23-C- Leira da Carta geológica de 

Portugal à escala 1/50000 na formação de Camadas de Montejunto e Cabaços datados  

do Oxfordiano (Jurássico Superior).  Esta formação é composta por uma séria monótona 

de calcários mícriticos com intercalações de calcários argilosos e de calcários micriticos 

intraclásticos, já mais perto do topo da unidade surgem calcários margosos Manupella 

G., et al2000).  

A presença de calcários argilosos e margosos faz com que esta formação tenha um 

potencial de carsificação menor que as formações subjacentes do Jurássico Médio, mas 

que não deixa de ser considerável. De facto os calcários onde se desenvolve esta 

cavidade, são distintos dos do Dogger, notando-se macroscopicamente uma maior 

componente margosa do que nos primeiros. As camadas estão localmente na horizontal. 

  

A boca da gruta abre-se numa zona aplanada, no interior de uma pequena depressão de 

contorno elíptico, que não tem mais de 1,5m de fundura por poucos metros de extensão, 

e que se pode considerar com uma dolina incipiente.   

  

A gruta tem origem freática, como o demonstram as vagas de erosão, o aspecto 

meandriforme das galerias e a morfologia destas. A presença de calhaus de quartzo 

rolados numa matriz argilosa, indica também que houve circulação horizontal na gruta 

Como tal terá sido formada na zona freática do carso segundo a definição de Bogli 

(1981). A gruta será um antigo colector, apresentando dois níveis de galerias 

sobrepostas separadas por um desnível de cerca de 10metros. A ligação entre os dois 

níveis é feita através de poços.   

 

Como primeira abordagem parece-nos que a circulação das águas subterrâneas se terá 

dado numa primeira fase na galeria superior, passando posteriormente a circular no 

nível inferior, devido possivelmente a uma ligeira descida no nível de base. A gruta 

marca um antigo nível de circulação entre aproximadamente as cotas 360 e 340m. Dada 

a pouca diferença de altura entre os dois níveis, estes poderiam funcionar 

simultaneamente, em altura de maior carga, ascendendo então a água do nível inferior 

para o superior.  

  

O desenvolvimento da galeria superior é essencialmente controlado por fracturas de 

atitude aproximada N50-60W/Vert e N30W/Vert, com alguns pequenos troços 

controlados por fracturas N40E/Vert e mesmo N-S/Vert. Já a galeria inferior é 

controlado sobretudo por fracturas de atitude N30-40E/Vert. O desenvolvimento do 

poço de entrada é também controlado por fraturas de atitude N50E/vertical.  
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