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A PRAIA DE SADA - I 
 

 

 

 

Introducción 
 
 

A praia de Sada constitiu no último médio século un dos elementos paisa-
xísticos centrais na actividade e a vida económica do núcleo urbano de 
Sada baixo o imperante modelo de “sol e praia”, ainda que polas condi-
cións climatolóxicas e xeográficas de Galiza, non presenta as característi-
cas principais deste modelo turístico, as áreas do Golfo Ártabro e as Rías 
Baixas son as de maior potencialidade da comunidade galega. En calque-
ra caso o turismo no espazo litoral segue mantendo a súa hexemonía e 
demanda unha atención especial, e para iso deben orientarse as modifica-
cións máis acertadas para aproximarse a novas demandas, e tendo como 
obxetivo último a tendencia continua a elevar os niveis de benestar da 
sociedade actual (Grandío 2005).  
 

O litoral constitúe un espazo xeográfico conformado pola interactividade 
de diversos procesos de orixe natural que serven de sustento para as acti-
vidades socioeconómicas (Ortega 1992). Históricamente as áreas litorais 
son un dos principais activos cos que conta a economía galega (Carré-
Aldao, 1936; Grandío, 2005), albergando máis da metade da poboación 
galega, boa parte do tecido produtivo e as maiores bolsas de emprego por 

conta allea de Galiza (1, 2).  
 

Con todo, o importante crecemento económico dos anos 1960 conlevou 
de forma xeralizada en todo o estado español o desenvolvemento acelera-
do de urbanizacións turísticas, unha forte degradación paisaxística e eco-
lóxica así como a un notable retroceso da liña de costa. Este fenómeno 
débese, en gran medida, á modificación da dinámica sedimentaria, grave-

—————————————————————————————————————————————————————

(1) Instituto Nacional de Estadística, 2015. (http://www.ine.es/)  
(2) Instituto Galego de Estatística 2015, Xunta de Galicia.    
(http://www.ige.eu/web/index.jsp?paxina=001&idioma=gl) 



 

 

mente perturbada pola creación de múltiples estructuras, secuestro de 
sedimentos continentais, e a interrupción dos intercambios entre dunas 
e praias. A urbanización masiva e o empedramento do borde costeiro 
para protexer inmobles construidos en primeira liña dos ataques do 
mar, contribúen á artificialización da costa creando a necesidade de 
obras de gran envergadura, e alto coste a fin de reter os niveis e volu-
mes de area necesarios para o turismo de praia. 
 

Por estas razóns existe un interese no coñecemento do medio ambiente 
como sistema socio-ecolóxico que radica no concepto de sostibilidade e 
desenvolvemento sostible, aquel que “satisfai as necesidades do presente 
sen comprometer as necesidades das futuras xeracións” (Brundtland 
1987), xurdindo este concepto en múltiples disciplinas das dúas culturas 
(Snow 2001), humanidades e ciencias naturais, pois é imposible a inter-
pretación do medio natural actual sen integrar a dimensión humana 
(Margalef 1997).  
 

Neste contexto creouse a xestión integral das zonas costeiras, que tal e 

como establecen as directrices do Plan de Ordenación do Litoral (3), ten 
que ser un proceso dinámico que aglutine diferentes aproximacións 
multidisciplinares, e implique a adaptación continua das decisións no 
tempo e no espazo á realidade en función da capacidade dos sistemas 
naturais e das demandas que os usuarios establezan sobre os mesmos 
con mínimas perturbacións antrópicas. 
 

Por todo isto, realizarase unha aproximación coa finalidade de integrar 
e expoñer claramente a realidade múltiple da praia de Sada, tanto no seu 
contexto ambiental como socioeconómico durante a súa historia recen-
te, e que mediante este achegamento da cosmovisión dos cidadáns á rea-
lidade se posibilite un mellor e meirande desenvolvemento futuro do 
concello de Sada.  

—————————————————————————————————————————————————————

(3) Diario Oficial de Galicia, núm. 23, Decreto 20/2011.                          
Xunta de Galicia (http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2011/20110223/
Anuncio8142_es.html) 



 

 

Dinámica litoral da praia: pequenas notas de area e fango. 
 
 

Unha praia é un depósito de sedimento non consolidado que se extende 
terra adentro dende a marea baixa ata un cambio da topografia (p.ex. 
dunas, acantilados ou o punto onde comeza a vexetación permanente), e 
na que a súa dinámica interveñen fundamentalmente as ondas (Flor 
2004; Flor e Flor-Blanco 2005). 
 

As ondas xéranse pola fricción do vento sobre a superficie do océano o 
que produce unha perturbación que se propaga en forma de movemento 
ondulatorio ata disiparse completamente na liña de costa (Fig. 1).  O 
que explica a disparidade entre o tamaño das ondas que se xeran no océ-
ano e en pequenas masas de auga (p.ex. lagos, lagoas ou estanques) é o 
“fetch” ou alcance do vento, que é a distancia que percorre o vento sobre 
a superficie da auga. 
 

As ondas do mar son realmente unha combinación de ondas transver-
sais e lonxitudinais, debido ao balance resultante entre a perturbación 
debida ao vento, e as forzas restauradoras da superficie da auga, funda-
mentalmente a gravidade, polo que ocasionan un movemento orbital 
das partículas que implica un insignificante desprazamento lonxitudinal 
(Kinsmann 1965; Craik 2004).  
 

As ondas dispérsanse a través da superficie da auga de maneira que o 
diámetro da órbita das partículas diminúe coa profundidade, chegando a 
deterse o movemento das partículas baixo o nivel base das ondas (a me-
tade da lonxitude de onda). No plano vertical cando as ondas se achegan 
a liña de costa, e a profundidade se reduce ao nivel base, as ondas acor-
tan a súa lonxitude de onda pola fricción co fondo. Prodúcese nas ondas 
unha reducción diferencial da velocidade na parte de avance respecto a 
parte retrasada. Esto conleva un incremento de altura e a curvatura ca-
ra adiante ata que a desproporción produce a ruptura turbulenta das 
ondas, ou rompentes (Fig. 2), que disipa a totalidade da enerxía cinética 
das ondas (Davis 1985; Davis e Dalrymple 2011). 
 

Ao romper as ondas na praia, o sedimento sobe seguindo a dirección de 
incidencia da onda de forma oblicua a liña de costa (corrente de fluxo), 
mentres que debido a gravidade a auga retorna cara o mar  (corrente  de 



 

 

Figura 1. Patrón de ondas superficiais en auga orixinada por unha 
perturbación mecánica, semellante ao efecto xerado polo vento ao incidir sobre 
a superficie do océano (augas estancadas no rego da fonte da Igrexa de 

Figura 2. Esquema de propagacación das ondas en profundidade describindo 
órbitas elípticas e rompentes (“surf”) das ondas na liña de costa.  



 

 

refluxo) pero pola liña de máxima pendente, é dicir de forma ortogonal 
á liña de costa. Este fenómeno de fluxo oblicuo pola inercia da traxecto-
ria das ondas e o refluxo perpendicular a favor da gravidade conleva un 
movemento en zig-zag das partículas, o que provoca o avance neto de 
forma lonxitudinal na dirección da deriva litoral e determina un mode-
lado da xeomorfoloxía litoral cun complexo equilibrio dinámico de ero-
sión/sedimentación (Davis 1985; Inman 1987).  
 

O ángulo e a incidencia das ondas na costa determina a existencia du-
nha corrente de deriva paralela á costa modelando a xeomorfoloxía lito-
ral. As ondas ao interactuar co litoral experimentan un fenómeno de 
refracción, un cambio de dirección e velocidade das ondas pola fricción 
cun sólido, que as leva de ser ortogonais ao litoral a incidir oblicuamen-
te e creando unha corrente paralela a costa, a corrente de deriva.   
 

Nunha costa de litoloxía esquistosa, coma á de Sada, o litoral é moi irre-
gular, consta de numerosos escarpes rocosos, e ten un trazado con saí-
entes e entrantes intercalados. A corrente de deriva que discorre parale-
la a costa disipa a súa enerxía cinética ao impactar contra os laterais e as 
frontes de terra, producindo a sedimentación dos materiais en suspen-
sión. Isto en zonas coma a costa de Carnoedo, de trazo irregular e nu-
merosos escarpes rocosos, produce a intercepción da deriva litoral e o 
depósito de areas na zona superior do intermareal. Por exemplo, na zo-
na entre Ponta Lourido e Armenteiro, entre Ponta Armenteiro e Arne-
la, entre Ponta Arnela e Pena da Herba e entre Pena da Herba e Ponta 
Fontán (Fig. 3). Nas zonas máis amplas das enseadas, como espazos xe-
omórficos máis favorables, chegan a formarse praias de entidade coma a 
de Arnela e Morazón (Fig. 3). 
 

Un caso especial o constitúen as praias de Cirro e San Pedro (Veigue), 
que situadas nunha enseada entre Pena Roxa e Ponta Gaivoteira, están 
separadas entre sí por un promontorio. O que determina que as curvas 
de  nivel concéntranse entorno ao promontorio que as separa, é dicir, 
teñen unha pendente máis acusada, mentres pasa o contrario nas amplas 
zonas costeiras adxacentes. Isto conleva que as ondas ao orientarse de 
forma ortogonal a costa sigan as curvas de nivel do fondo concentrán-
dose sobre os saíntes mentres diverxen nas enseadas. Ao diverxer pro-
dúcese unha perda de enerxía e, por tanto, a deposición dos sedimentos 
en suspensión nestas zonas (Fig. 4).   



 

 

Figura 3. Distribución de zonas areosas e de praia no litoral de Sada. Ortofo-
tografía 2014 (PNOA, CNIG, Instituto Geográfico Nacional: www.ign.es). 

Figura 4. Esquema do fenómeno de refracción das ondas ante un cabo e en-
seadas que conleva a deposición de areas e a formación de praias adxacentes ao 
cabo, como ocorre no caso das praias Cirro e San Pedro (Veigue). 



 

 

A acción das ondas tamén depende da morfoloxía do fondo e o perfil de 
profundidade ao modular a amplitude da zona de rompentes, existindo 
dous tipos de perfiles, disipativo e reflexante, en función da forma de 
incidencia das ondas na praia. O perfil de tipo disipativo sufre un cambio 
de pendente brusco por riba do nivel base das ondas, determinando a 
amplitude da zona de rompentes a súa distancioa respecto á fronte de 
praia. Contrariamente, o perfil reflexante ten unha pendente suave que 
limita a zona de rompentes ás zonas próximas a fronte de praia onde se 
rebasa o nivel base das ondas (Fig. 5). Ambas tipoloxías implican niveis 
de  maior e menor enerxía, e por tanto, do transporte e distribución de 
sedimentos.  
 
O de sedimento (area (2- 0,06 mm), limo (0,06- 0,002 mm), arxila (< 
0,002 mm)) e materia orgánica soen proceder da erosión costeira do 
fondo mariño e dos aportes fluviais (Woodroffe 2002), dominando nas 
rías galegas o aporte de areas de orixe mariño e o fango e materia or-
gánica de orixe fluvial (Vilas et al. 2005), de grande importancia pola 
gran cantidade de escorrentía fluvial respecto ao volume de auga ma-
riña no Golfo Ártabro. A area da praia está maioritariamente composta 
de cuarzo, debido a que está moi amplamente distribuído en todo o pla-
neta, que pola súa dureza soe acabar acumulándose maioritairamente 
nos depósitos sedimentarios. 
 
Mención especial merece o fango que acapara gran parte da atención da 
cidadanía sobre o estado da praia de Sada, considerado na mentalidade 
colectiva coma indicador negativo. Esta concepción moi posiblemente é 
unha derivación das súas características organolépticas que o asocian á 
suciedade (p.ex. cor grisácea ou negra, mal olor resultado da sulfatore-
ducción, etc). Non obstante, esta interpretación dista da realidade ao 
deberse o fango exclusivamente a unha menor incidencia das ondas no 
intermareal, o que conleva unha maior deposición de materiais finos 
(limos e arxilas) e materia orgánica. 
 
As partículas movilízanse fundamentalmente en suspensión debido a 
enerxía cinética das ondas. Non obstante, as rompentes retraballan 
o .sedimento e ao chegar á praia a corrente de fluxo perde a enerxía ci-
nética depositando as partículas en suspensión cara a praia (Fig. 5). 
Mais o  efecto  da gravidade fai retirarse  as ondas da praia   provocando  



 

 

Figura 5. Perfil reflexante da praia de Sada esquematizado (arriba), a suave 
pendente de perfil cóncavo implica unha reducida zona de rompentes. Foto-
grafía da fronte da praia de Sada, (abaixo) obsérvase o lime entre a zona fango-
sa e areosa. O cambio de pendente, neste caso cinguido á fronte de praia, de-
termina unha maior incidencia das rompentes das ondas cara a praia ou fluxo 
(oblicuo a costa) que produce a deposición de areas, mentres que o refluxo 
(perpendicular a costa) produce a retrocesión do fango. 

unha corrente  de refluxo con escasa capacidade de carga, pero que ar-
rastra maioritariamente os materias finos cara o mar (Fig. 5). Estes aca-
ban no nivel base das ondas onde ao non existir perturbacións terminan 
por depositarse (Vilas et al. 2005). A distribución dos sedimentos no 
intermareal en función da súa granulometría depende da enerxía do sis-
tema e o perfil da praia que determinan a zona de rompentes.   



 

 

Figura 6. Zona de formación de rizaduras (“ripples”) na zona fangosa da praia 

No caso da costa de Veigue, Carnoedo e na praia de Morazón, predomi-
nan os sedimentos areosos no intermareal ao estar localizados nas cos-
tas máis expostas do exterior e da boca da ría. Estas zonas presentan 
unha maior enerxía na incidencia das ondas no intermareal que conle-
van a presenza de areas no intermareal mentras os fangos aséntanse na 
zona submareal. Contrariamente, nun ambente litoral protexido e de 
baixa enerxía coma a praia de Sada os fangos chegan a asentarse na 
práctica totalidade da zona intermareal.    
 

Por outra banda, os depósitos de gran moi fino, ou fango, ainda que po-
den resuspenderse parcialmente no transcurso das mareas presentan 
unha maior cohesión que a area, e por tanto,  requiren velocidades  de  
fluxo  importantes  para  que  se produza a  súa  erosión (Hjulström 
1939). 
 

En ocasións como é o caso da praia de Sada poden observarse as rizadu-
ras (“ripples”) (Fig. 6), forma sedimentaria que non é reflexo das ondas, 
como pode parecer primeiramente, senón da corrente de fondo resultan-
te durante o avance e retroceso do oleaxe. É un elemento sedimentario 
típico de litorais micromareais ou de costas protexidos da acción das 
ondas.  

 

 



 

 

A orixe da praia de Sada: sistema praia-barreira-lagoon 
 

A ontoxenia da praia de Sada como depósito sedimentario, e incluso da 
zona mesma onde se asentan as Brañas de Sada e o propio núcleo urbano 
de Sada, comezou coa transgresión mariña holocena (subida do mar) tras 
a última glaciación e a conseguinte evolución do litoral ata os nosos días. 
Este fenómeno modelou a morfoloxía das costas de Galicia e conlevou a 
inundación dos amplos vales fluviais que constitúen na actualidade as 
rías galegas, tal e como as definiu Von Richtofen (1901) a partir  do vo-
cablo galego, e como tamén recollen as revisión históricas sobre o con-
cepto (Vidal-Romaní 1984, Méndez e Rey 2000).    
 

As longas series de datos ambientais permiten estimar unhas condicións 
de referencia e coñecer as perturbacións naturais ou antrópicas acaecidas 
sobre os sistemas, e para iso, dende o ámbito das ciencias naturais adói-
tanse utilizar métodos indirectos de aproximación mediante datos histó-
ricos ou incluso recurrindo aos rexistros sedimentarios acumulados nos 
sistemas naturais (Smol e Stoermer, 2010). A partir dos resultados pree-
liminares da reconstrucción paleoambiental desta zona, mediante a análi-
se das series estratigráficas de depósitos sedimentarios do litoral de Sada, 
permitirá aproximarnos á evolución xeolóxica-histórica da paisaxe sa-
dense dende o Holoceno (9.000  anos Antes do Presente (AP)).  
 

A reconstrucción paleoambiental foi realizada pola Dra. Ángela Alonso 
Millán a partir da análise estratigráfica de 15 sondeos extraídos na zona 
costeira da marxe esquerda do casco urbano de Sada, aportados por orga-
nismos institucionais e empresas que os realizaron como parte de estudos 
xeotécnicos (Fig. 5). A metodoloxía empregada na análise sedimentolóxi-
ca de facies, e resultados parciais, están recollidos en Alonso e Pagés 
(2010), mediante a mostraxe continua a intervalos regulares en cada son-
deo, levigadas para realizar análises granulométricas e de compoñentes 
bioxénicos fóseis. Conxuntamente, realizouse o estudo de estructuras 
sedimentarias para caracterizar cada nivel e diferenciar as zonas subma-
reais, intermareais e os distintos ambientes intermareais. A datación das 
mostras realizouse sobre materia orgánica por radiocarbono (14C) no la-
boratorio Beta Analytic, de Miami, que proporcionou os cálculos de cali-
bración das mesmas (Alonso e Pagés, 2010) e a súa corrección respecto 
ao actual nivel do mar en marea alta. Os resultados obtidos serán contex-
tualizados no coñecemento existente sobre a ría de Betanzos.  



 

 

 
Neste sector da costa, a subida do nivel do mar durante a deglaciación 
produxo a rápida inundación da estreita franxa litoral e penetrou nos 
entrantes fluviais do relevo acantilado, orixinando a actual liña costeira 
de morfoloxía complexa, recortada e con amplas enseadas (Rías Baixas, 
Golfo Ártabro, Rías Altas), numerosas cubetas ou depresións costeiras e 
vales fluviais incididos e inundados (estuarios), que actuaron como 
trampas sedimentarias durante todo o Holoceno (Alonso e Pagés 2010). 
Alonso e Pagés (2010), incluindo tamén diferentes puntos do Golfo Ár-
tabro e entre eles Sada outros puntos do litoral galego, realizaron unha 
curva que permite calcular as velocidades de subida do mar e diferenciar 
as principais fases evolutivas durante a transgresión mariña holocena. 
Arredor dos 11.200 anos AP, o nivel do mar atopábase a - 40 m do nivel 
actual, á entrada das rías actuais.  

Figura 5. Disposición dos sondeos utilizados para a reconstrucción paleoam-
biental do litoral sadense. Ortofotografía 2014 (PNOA, CNIG, Instituto Geo-



 

 

A suba do nivel do mar sería de gran rapidez ata arredor dos 5.700 anos 
AP, momento no que todas as rías foron inundadas. Posteriormente a 
suba do nivel do mar ralentizaríase ata estabilizarse entre os 6.800 e 
4.200 anos AP, situándose a entre -5 e -7 m por debaixo do nivel actual. 
Durante esta etapa alcanzouse unha configuración morfolóxica similar a 
de hoxe en día, mediante a ampliación das barreiras dunares, a creación 
de sistemas praia-barreira-“lagoon”, e en xeral a progradación dos siste-
mas estuarinos. 
 
A actual chaira na que se establece o núcleo urbano de Sada e as Brañas 
non tiñan a actual conformación xeomorfolóxica, existindo entre os 
6.800 e 4.200 a AP (Alonso e Pagés 2010) unha zona de bahía anegada 
polo mar. A liña de costa nese periodo histórico pódese reconstruir tendo 
en conta o actual depósito sedimentario de bioclastos, area e fango cua-
ternarios que está delimitado pola cota actual de 10 m de altitude sobre o 
nivel do mar, e que en tempos debeu seguir de forma paralela e metros 
máis abaixo da liña de costa que perfilaba esta bahía (Fig. 6a).  
 
Como é frecuente nos puntos onde se produce unha inflexión abrupta da 
costa, como podían ser os entrantes da bahía, ocorre un fenómeno de 
acrección de materiais sedimentarios debido a acción da deriva litoral, as 
frechas (Rodríguez et al. 2000). Este fenómeno xeomorfolóxico recibe 
esta denominación pola morfoloxía alongada e estreita no que a súa di-
rección de crecemento segue a dirección da deriva litoral que é a que o 
está a alimentar (Fig. 7a). Incluso chega a situarse por riba do nivel ac-
tual do mar (subaéreo), e que no seu crecemento pecha a entrada da bahía 
represando a drenaxe fluvial que queda bloqueada por un “lagoon” cos-
teiro (lagoa costeira salobre) (Hayes 1979; Horikawa 1988) (Fig. 7a), pe-
se a que neste caso mantivo unha canle de comunicación coa ría, incluso 
xerando un pequeno delta a partir da canle de saída (Fig. 6a). 
 
A disposición dos testigos (ou material retirado nas sondaxes) en parale-
lo a zona litoral (Fig. 5, os 1-8 e os A, C, G e L), ainda que non descrita a 
súa estratigrafía neste traballo, permiten reconstruir a evolución progre-
siva da brarreira areosa ou frecha que foi pechando a bahía conforme ao 
eixe da liña de costa actual. Esta evolución xeomorfolóxica sintetízase no 
testigo maestro 2 (Fig. 6b), no que pode observarse como a partir das 

datacións  de  14C  (isótopo radiactivo carbono 14) na súa base, fai  9530–  



 

 

9270 anos AP, era parte da zona submareal, tal e como destaca entre o 
fango a presenza de diatomeas mariñas (protistas autótrofos con parede 
inerte de sílice) e especialmente a de foraminíferos (protistas ameboides 
de parede orgánica), grupo de organismos no que a práctica totalidade 
das súas especies son mariñas.  
 
Enriba das capas submareais comeza a deposición marioritaria de areas 
pola progradación da frecha areosa que medra de forma importante polos 
materiais arrastrados e redistribuídos durante a rápida suba do nivel do 
mar (Fig. 6a).  Arredor do 6600– 5000 anos AP, na que a suba do nivel 
do mar está a ralentizarse, o sistema estabilízase e sofre unha dinámica 
de maior enerxía como indica a maior proporción de cunchas fragmenta-
das e a presenza de gravas (2< 64 mm de tamaño), moi posiblemente de-
bidos a cambios na permeabilidade da barreira debido a acción do mar. 
 
Posteriormente, arredor do 4090– 3730 anos AP, a estratigrafía do testi-
go 2 mostra conglomerados de gravas intercalados entre as areas debi-
dos á formación estable dunha bocana permanente que comunica o 
“lagoon” (lagoa interior) co mar, delimitando un ambiente litoral de ca-
rácter mariño-salobre de tipo marisma. Incluso os testigos 4, 5 e 6, indi-
can á formación cara ó exterior da bocana dun delta (Fig. 6a). A escasa 
potencia (profundidade do depósito) débese ao alto equilibrio dinámico 
no que se atopa a bocana, na que os depósitos existentes son continua-
mente erosionados e redistribuídos polos fluxos de auga que o atravesan.  
 
Non obstante, boa parte do rexistro dende esta etapa (2000– 3000 anos 
AP á actualidade á actualidade) perdeuse no testigo 2, e en boa parte dos 
testigos dispostos na zona litoral, debido á alteración antrópica deste tra-
mo litoral ao realizar un recheo a comezos da década dos 70. 
  
A análise dos testigos Co e Int, dispostos cara o interior do sistema (Fig. 
6a), permiten completar esta última etapa e caracterizar a zona interna 
do sistema delimitado polo peche da bahía na progradación da frecha 
areosa. Nos testigos Co e Int (Fig. 6b), cunha maior potencia debido ao 
predominio da sedimentación ao localizarse no ambiente protexido 
(“lagoon”) de baixa enerxía, permiten ter unha maior resolución. E cabe 
comentar a existencia dunha importante correlación entre o rexistro se-
dimentario de ambos testigos da zona interna (Fig. 6b).   



 

 

Figura 6. Reconstrucción paleoambiental da paisaxe e a evolución xeomorfo-
lóxica holocena  do litoral a partir  dos testigos sedimentarios da costa  sadense:    



 

 

a) Reconstrucción do litoral fai 4090– 3730 anos AP, caracterizado pola exis-
tencia dun sistema praia-barreira-”lagoon”, e a localización dos sondeos Int, Co 
e 2; b) Análise da serie estratigráfica dos principais testigos que permitiron ca-
racterizar a evolución xeomorfolóxica do litoral, os Int, Co e 2. (testigo 2 anali-
zado tamén en Alonso e Pagés, 2010).  

Figura 7. Frecha areosa en Santa Critina formada pola acción da deriva litoral  
e que pecha a desembocadura da ría do Burgo (Oleiros). Ortofotografía 2014 
(PNOA, CNIG, Instituto Geográfico Nacional: www.ign.es). 

Nunha primeira etapa danse conglomerados de gravas intercalados en-
tre as areas (Fig. 6b), o que moi probablemente se corresponde coa exis-
tencia de canais mareias debido ás fluctuacións do nivel da auga durante 
as mareas.   Este sistema interior (“lagoon”) de tipo marisma (salobre-
mariño) estaría conectado por un canal permanente co mar, de forma 
que existiría un proceso de anegamento e vaciado debido ás mareas. Es-
tes fluxos de auga xeran zonas de circulación preferente, os canais, nos 
que o fluxo produce un efecto de arrastre que erosionan os materiais e 
só permiten a permanencia daqueles que presentan gran tamaño coma 
as gravas. O que tamén, no caso do testigo Co, cunha maior presenza de 
restos biolóxicos, fragmentos e restos de cunchas de moluscos. 



 

 

Nunha segunda etapa, existe un cambio marcado por unha maior sedi-
mentación de partículas máis finas (Fig. 6b), o que indicaría un ambiente 
de menor enerxía que concordaría cun maior grao de protección no 
“lagoon” por unha maior progresión da barreira areosa. 
 
O testigo Co, situado na parte interior da frecha areosa (Fig. 6a), mostra 
a menor presenza de gravas intercaladas coas areas, ao mesmo tempo que 
incrementa a presenza de fangos con un porcentaxe crecente de materia 
orgánica cara a actualidade. Os fangos (limos e arxilas), son partículas 
finas e que nos rexistros sedimentarios indican a existencia de ambientes 
de protexidos e/ou de baixa enerxía, posto que polo seu pequeño tamaño 
son fácilmente transportados por pequenos fluxos de auga. Non obstante, 
o testigo Int, situado máis ao interior do sistema (Fig. 6a), mostra neste 
último período unha maior presenza de fangos intercalados entre as 
areas, cun maior contido en materia orgánica e cunha potencia maior dos 
fangos na sección estratigráfica (Fig. 6b). 
 
Outros sondeos parciais nas zonas máis interiores do sistema, na entorna 
da área das Brañas de Sada, indican zonas de maior potencia de limos e 
arxilas (3-4 m de profundidade) ainda que xa edafizados (é dicir, altera-
dos pola formación de solo a partir dos depósitos sedimentarios). O que 
tamén concorda coas profundidades das cubetas na actividade de extrac-
ción de arxila das telleiras nas Brañas de Sada (Pérez-Lorenzo in Carba-
lleira et al. 2011).  
 
A interpretación xeral dos testigos estratigráficos indican unha evolu-
ción xeomorfolóxica desta paisaxe litoral correlacionada coa suba do ni-
vel do mar, e a súa ralentización e estabilización arredor dos 4090– 3730 
anos AP. Neste período histórico o trazado do litoral delimitaba unha 
bahía que pola acción da deriva litoral orixinou a progradación dunha 
frecha areosa que conformou un sistema xeomorfolóxico de praia-
barreira-”lagoon”. Este sistema, de carácter mariño-salobre ou de maris-
ma, tería unha conexión permanente mediante unha bocana que orixina-
ría un delta cara o exterior, moi posiblemente en base aos rexistro domi-
nados pola deriva litoral. No interior, coa estabilización e posterior evo-
lución do sistema predominaría a sedimentación, debido a baixa enerxía 
existente no ambiente protexido do “lagoon” (lagoa interior), no que 
tamén quedan retidos os aportes fluviais da conca hidrolóxica de Sada. 



 

 

Esta coformación do sistema provocaría a súa progresiva colmatación 
dende as zonas máis interiores e someras debidas aos aportes fluviais, e 
finalmente condicionando a xeomorfoloxía posterior que orixinaría a 
actual paisaxe cunha ampla chaira litoral que potenciou o asentamento e 
crecemento do núcleo da Sada actual.  
 
Tamén, de forma análoga puido acontecer unha evolución semellante no 
litoral da actual lagoa de Mera, pola conformación da costa e onde 
tamén existiron depósitos sedimentarios que posibilitaron a extracción 
de arxilas, tal e como recorda a reconstrucción dunha cheminea dos for-
nos das fábricas de ladrillo instaladas na entorna do actual parque da 
lagoa de Mera (Oleiros), (4) . 
 

Por último, o mellor reflexo do sistema praia-barreira-”lagoon” pódese 
atopar na mesma ría de Betanzos. O litoral de Miño debeu experimentar 
unha evolución xeomorfolóxica paralela ao litoral de Sada, mostrando 
unha paisaxe similar na praia Grande onde existe a prolongación dunha 
frecha areosa que pecha un gran espazo interior de tipo marisma, coa 
aportación fluvial do río Grande (Fig. 8). Se ben, a posible diferenza en-
tre a deriva que pudieron seguir Mera e Sada (colmatación) respecto de 
Miño (estabilización), puido deberse a únicamente a conformación xeo-
gráfica dos niveis de pendentes que son máis acusados respecto a Miño, 
e no que permite unha mellor acomodación do sistema de marisma.   
 

Este tipo de aproximación paleoambiental permite un coñecemento 
máis profundo da evolución e dinámicas dos principais factores que de-
terminan os sistemas naturais. A importancia do litoral no ámbito socio
-económico humano determina a necesidade do seu coñecemento, así 
coma, a posibilidade de establecer modelos de predicción das alteracións 
tanto naturais coma antrópicas que poidan acontecer. E consecuente-
mente, conleva unha mellora na Ordenación do territorio e a Xestión 
Integrada das Zonas Costeiras, que se traduce nunha mellora no apro-
veitamento dos recursos e desenvolvemento social a un menor custo 
(Carballeira et al. 2015). 

—————————————————————————————————————————————————————

(4) Seoane Pardo E. (coord.) 1996. Os froitos dunha xestión, urbanismo, medio-

ambiente. Servicio municipal de Urbanismo, e de Coordinación e Planificación 
do Concello de Oleiros. Gabinete de  S.L., Concello de Oleiros. pp. 287.  
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Figura 8. Paisaxe análogo ao de Sada e conformación actual dun sistema de 
praia-barreira-”lagoon”. Ortofotografía 2014 (PNOA, CNIG, Instituto Geográ-
fico Nacional: www.ign.es). 
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