
Geologia do algar do maquito  
 

   

O algar do Maquito desenvolve-se segundo a Folha 27-C da Carta geológica de Portugal 

à escala 1/50000 junto ao limite entre a formação de Calcários micríticos da Serra de 

Aire e a formação de Calcários oolíticos de Fátima datadas ambas do Batoniano 

(Jurássico Médio).   

A gruta tem origem freática, tratando-se de um troço de um antigo colector, em que 

abundam as formas arredondadas típicas das grutas formadas na zona freática e os 

meandros característicos de rios subterrâneos.   

O desenvolvimento da gruta é controlado por fraturas de atitude N40W/Vert, N50E/Vert 

e E-W/80Sul a E-W/Vert. A atitude das camadas de acordo com a Folha 27-C da Carta 

geológica de Portugal à escala 1/50000 é E-W, com uma ligeira inclinação para Norte. 

 A gruta apresenta alguns poços, que provavelmente serviram para passar a água do 

colector para níveis inferiores quando o nível freático baixou.  

A cota do colector ronda os 280-285m, este valor é bastante próximo da cota do colector 

fóssil que se encontra no algar da Malhada de Dentro, que dista menos de 1km desta 

gruta e da Lapa do Sobral (outro colector fóssil), situado a menos de 3km da gruta em 

estudo. A proximidade lateral e altimétrica dos antigos colectores do algar do Maquito e 

da Malhada de Dentro, indicam uma evolução comum (dentro da mesma janela 

temporal) destas duas grutas ou quem sabe eventualmente uma antiga ligação entre as 

duas grutas, possivelmente com uma subordinação do algar do Maquito à Malhada de 

Dentro.   

A zona do Bairro, de acordo com LPN/CEAE (sem autor), 2013 apresenta uma série de 

depressões, dolinas, possivelmente uvalas, como por exemplo a grande dolina do Bairro 

e a dolina da Lagoa, cujos fundos rondam os 307 e 302m respectivamente. A 

morfologia superficial reflecte assim também uma proximidade à cota 280-285m, o que 

poderá indicar a existência de um antigo nível de circulação de água próximo dos 260-

280m, cuja circulação foi entretanto abandonada.   
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