
  

 

 

 

 

 

 

 

N.º 3933 “CURVA DA NOGUEIRA” 

 

PROCESSO: AIA N.º 2365 

 

 

 

CAPSFIL – CARLOS AUGUSTO PINTO DOS SANTOS & FILHOS, S.A. 

 

Na sequência do procedimento de Avaliação de Impacto Ambiental do Projecto da Ampliação 

da Pedreira n.º 3933 – “Curva da Nogueira”, localizada na freguesia de Vilas Boas do concelho 

de Vila Flor, no distrito de Bragança, a Comissão de Avaliação da Agência Portuguesa do 

Ambiente considerou necessária a adição de documentos na sequência da conformidade do 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA), surgindo no presente documento alguns esclarecimentos 

complementares.  

PEDIDO DE ELEMENTOS 

COMPLEMENTARES 
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Pedreira nº 3933 “Curva da Nogueira” 

 

PAISAGEM 

 

1. Carta de qualidade visual 

a. Esclarecer quanto à classificação associada às áreas: povoação de Vilas Boas, 

povoação de Samões e barragem do Peneireiro. 

De acordo com os quadros 1 e 2, a classificação associada à subunidade da paisagem onde se 

inserem a povoação de Vilas Boas e a povoação de Samões é de 3,0 (Baixa) e a classificação 

associada à subunidade onde está integrada a Barragem do Peneireiro é de 3,7 (Média) no 

que diz respeito à qualidade visual da paisagem. 

 

Quadro 1 – Excerto do quadro II - Avaliação das subunidades da paisagem do 

documento “Pedido de Informação Complementar - Ampliação da Pedreira n.º 3933 

“Curva da Nogueira” (página 14 do Anexo 4) 

Subunidades 
de Paisagem 

Qualidade 
visual da 
paisagem 

Principais elementos valorizadores 

Principais 
elementos 

perturbadores ou 
de menor valor 

paisagístico 

A – Encosta do 
Noroeste 3,0 

4 Linhas de água naturalizadas 
“Fossetes”* 

Sistemas culturais e parcelares complexos 
Sistemas culturas e parcelares complexos 
Agricultura em espaços naturais e semi-

naturais 
3 Aglomerados – Vilas Boas, Samões e 

Barracão 

Pedreira 
Matos 

Florestas abertas 
cortes e novas 

plantações 
Estrada 314 

D – Vale de Vila 
Flor 3,7 

3 Linhas de água principais naturalizadas  
Barragem do Peneireiro (elemento água) 

Represa de água de Arco 
Museu 

Agricultura em forma de agrícolas 
heterogéneas - temporárias ou pastagens 
Culturas permanentes – vinhas e pomares 
Agricultura em espaços naturais e semi-

naturais  
Vegetação herbácea natural 

2 Aglomerados – Vila Flor e Arco 

Florestas abertas, 
cortes e novas 

plantações 
Matos 

Fragmentação por 
estradas 

* Aqui o termo “Fossetes” é relativo a umas estruturas geológicas que foram identificadas como não sendo mais do 
que apenas cavidades de dissolução, que são originadas por um fenómeno relativamente frequente e vulgar. Sendo 
assim, não apresentam qualquer valor do ponto de vista científico e/ou didáctico. Sob o ponto de vista paisagístico, têm 
algum valor na avaliação da qualidade da paisagem (análise do Geólogo responsável pela identificação destas 
estruturas no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da ampliação da pedreira nº3933 – Curva da Nogueira (Vila 
Flor).  
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Quadro 2 – Excerto do Quadro I - Parâmetros e condições de  avaliação da qualidade 

visual da paisagem do documento “Pedido de Informação Complementar - Ampliação da 

Pedreira n.º 3933 “Curva da Nogueira” (página 13 do Anexo 4) 

 

 

b. Em relação à povoação de Samões, deverá ser esclarecido se parte é realmente 

classificada como Média e a outra parte é Baixa e se se considera, que parte da 

povoação classificada como Baixa é comparável à área actualmente em exploração da 

pedreira. 

Toda a povoação de Samões encontra-se na subunidade de paisagem A – Encosta do 

Noroeste, classificada com qualidade visual baixa, tal como é indicado no quadro 1, que se 

encontra no ponto a.  

A qualidade visual de cada subunidade da paisagem foi encontrada segundo uma metodologia 

previamente definida seguindo um processo analítico, interpretativo e sintético do suporte 

biogeofísico, suporte humano e das interacções visuais relativas à paisagem em análise e 

reportadas pelas suas características hipsométricas e pelas dos ecossistemas nela presentes. 

A aplicação de um conjunto de critérios, tão objectivos quanto possível, reflecte uma avaliação 

qualitativa dos valores paisagísticos e visuais de forma objectiva e holística da paisagem. 

Deste modo, as subunidades reflectem unidades homogéneas de paisagem reveladoras da 

sua qualidade intrínseca e de resposta estética que produz no observador, sendo que as 

características, que mais vezes ocorrem como determinantes das unidades, são o relevo, o 

declive, a geologia e a litologia.  

Parâmetros de valoração Atribuição de valores em função dos 
critérios: Escala de qualificação 

Diversidade e variedade 
de ocupação do solo 
(heterogeneidade) 

Heterogeneidade e qualidade da ocupação 
do solo ou da morfologia 

Escala de valores varia de 
1 a 5 para todos os 
parâmetros em que 5 
reflecte o valor mais 
elevado, portanto, 
valorizador do parâmetro 
paisagístico. 
 
No final do processo, que 
termina com a 
ponderação dos 
parâmetros pelo número 
total de parâmetros, a 
escala de qualidade visual 
varia entre 1 e 5, sendo 
que: 
1,0 – 2,0– Muito baixa 
2,1 – 3,0 – Baixa 
3,1 – 4,0 – Média 
4,1 – 5,0 – Elevada 

Composição cromática Cor que atribui à paisagem em função da 
ocupação. Relacionado com o anterior. 

Valor patrimonial/cultural 
(estruturas construídas, 
actividades agrícolas) 

Sua relevância e/ou tradição ao longo de 
anos e que fazem parte de uma memória 
cultural. 

Valor natural Seu valor e importância ecológica. 
Harmonia e integridade 
formal/funcional 

Nível de funcionalidade observável e 
integridade espacial do sistema 
Paisagístico (estrutura, forma natural, 
interligação entre elementos paisagísticos). 
Penaliza presença de intrusões visuais. 

Qualidade do fundo 
cénico 

Características qualitativas de outras 
subunidades que fazem parte do seu 
contexto visual/panorâmico. 

Riqueza imagética Coaduna diversidade formal, cromática e 
textural – organização espacial perceptível. 



  

4 

 

Pedreira nº 3933 “Curva da Nogueira” 

 

Neste sentido, a área da povoação de Samões é comparável à área actualmente em 

exploração da pedreira no que diz respeito às características paisagísticas que definem a 

subunidade que as integra – subunidade A: 

 

“SUBUNIDADE A – Encosta do Noroeste 

Esta subunidade integra a Pedreira da “Cuva da Nogueira”. Localiza-se entre os 400 e os 800 

metros de altitude, sendo que se posiciona na direcção do Noroeste, embora a sua exposição 

predominante seja a Sul e Oeste. Estas características atribuem-lhe o nome. 

Nesta subunidade predominam os declives pouco acentuados (0 – 15%), sendo que os 

declives mais acentuados se localizam na proximidade da pedreira. Como rocha mãe, 

predominam os granitos e rochas afins, que conferem predominância aos cambissolos êutricos. 

Os cambissolos resultam da aceleração da sua erosão, de origem antrópica e/ou também de 

um relevo acidentado. A profundidade dos cambissolos pode trazer uma elevada aptidão 

agrícola, sendo que são solos adequados à produção de culturas temporárias e de culturas 

perenes, quando em fundos de vale, situação que não se verifica. Quando se encontram com 

disponibilidade de água para rega são ocupados com lameiros ou com um grande número de 

plantas hortícolas e forrageiras.  

A ocupação do solo é determinada por florestas abertas, cortes e plantações novas, seguindo-

se-lhe matos e sistemas culturas e parcelares complexos. Consegue-se encontrar ocupação de 

grande valor como vegetação herbácea natural, florestas de folhosas e poucas culturas 

permanentes, como a vinha. 

Destacam-se quatro linhas de água principais (Rib. Redonda, Rib. Da Fragada, Rib. Meireles e 

Rib. dos Brunhais), sendo que a Ribeira dos Brunhais passa dentro do limite da área já 

licenciada, para a qual drenam as pequenas linhas de água temporárias da área da pedreira. 

Esta subunidade é atravessada de Oeste a Este por uma estrada nacional (N314) que liga a 

pedreira à estrada nacional que vai para Vila Flor (N213), entre outras localidades. 

Esta subunidade integra três aglomerados: Vilas Boas (a 2100 metros da pedreira), Samões 

(2400 metros da pedreira) e Barracão (a 2000 metros da pedreira). (Pedido de Informação 

Complementar - Ampliação da Pedreira n.º 3933 “Curva da Nogueira”, página 7 do Anexo 4) 
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c. Deve ainda ser esclarecido qual a classificação em termos de Qualidade visual 

atribuída às áreas dos afloramentos rochosos, dado que se localizam em áreas com 

diferentes classificações. 

Tal como anunciado no ponto anterior, para a classificação da qualidade visual da paisagem foi 

utilizado um procedimento metodológico visando classificar a paisagem de forma holística, 

reflectindo subunidades de paisagem homogéneas no que diz respeito às características 

paisagísticas que se possam identificar como determinantes de tal subunidade.  

Os afloramentos rochosos, assim como qualquer outro elemento paisagístico, assumem o 

mesmo valor em qualquer subunidade da paisagem em que surjam, daí aparecerem em 

subunidades que apresentam classificações diferentes para a qualidade visual, isto é, 

independentemente da área da paisagem onde apareçam é atribuído aos afloramentos 

rochosos o mesmo valor. Na paisagem, para a presença de tal elemento paisagístico nas 

subunidades paisagísticas foi atribuído o valor 5, numa escala de 1 a 5 devido ao seu carácter 

valorizador de qualidade visual paisagística devido ao seu valor natural e singular, de riqueza 

imagética, qualidade do fundo cénico e heterogeneidade de ocupação do solo.  

 

 

2. Carta de absorção visual 

a. Apresentar a carta de Absorção Visual que deverá reflectir graficamente as áreas 

visíveis da bacia visual dos pontos de observação representativos do território em 

análise, distribuídos e assinalados dentro do buffer. As bacias visuais deverão ser 

geradas à altura média dos olhos do observador, sugerindo-se ainda o valor de 25 m 

como a unidade mínima (pixel) de análise do modelo digital do terreno. 
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Figura 1 – Carta de Absorção Visual 

 

A carta de absorção visual, apresentada em cima, reflecte as áreas visíveis da bacia visual dos 

pontos de absorção representativos do território (povoações, miradouros, estradas, …), 

distribuídos e assinalados dentro do buffer (Limite da acuidade visual (5 km)). As bacias visuais 

foram geradas à altura média dos olhos do observador. O valor de 25 m como unidade mínima 

(pixel) de análise do modelo digital do terreno foi respeitado. A cartografia é apresentada em 

anexo. 
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3. Carta de Sensibilidade Visual 

a. Reformular a carta de sensibilidade visual da paisagem considerando as 

alterações a introduzir nas cartas anteriores. 

Dado que as alterações efectuadas na carta de absorção visual não colidiram com as variáveis 

integradas na realização da carta de sensibilidade, tendo sido incluídas variáveis como 

exposição de vertente, declives e altitude, assim como áreas mais visíveis e menos visíveis, a 

carta de sensibilidade visual permanece, não tendo sido necessário reformulá-la.   

 

 

4. Bacias Visuais 

a. Esclarecer quanto à localização do ponto ou área a partir do qual foi gerada a 

bacia visual. Deve apresentar a cartografia à escala 1:25 000 com a totalidade do buffer 

dentro da área útil; 

Os pontos a partir dos quais foi gerada a bacia visual correspondem aos elementos estruturais 

que constituem a pedreira actualmente, nomeadamente escritório, refeitório, oficina e 

combustíveis, entre outros.  

A cartografia é apresentada, em anexo, à escala 1:25.000 com a totalidade do buffer dentro da 

área útil.  

 

b. Apresentar em cartografia as duas bacias visuais associadas à área envolvente 

da actual exploração e à área da encosta para onde se expande nas proximidades do 

marco geodésico Pessegueiro. Deve também ser incluído a representação gráfica do 

limite da Zona Especial de Protecção (ZEP) da área Nuclear da Região do Alto Douro 

Vinhateiro.  

A cartografia é apresentada em anexo. 

 

Figura 2 – Carta da Bacias Visuais (actual e após a ampliação da pedreira)  
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5. Análise de Impactos 

a. Avaliar e classificar as acções, nomeadamente a desarborização, desmatação, 

alteração da morfologia e poeiras, individualmente, considerando os mesmo parâmetros 

utilizados na apreciação global na página 64 do Aditamento. A avaliação deve incorporar 

a avaliação da informação produzida na cartografia referida nos pontos anteriores. 

Quadro 3 – Análise de Impactes 

Subunidades 
de Paisagem 

Qualidade 
visual da 
paisagem 

Sensibilidade 
visual 

Desarborização 
 

Desmatação Alteração da 
morfologia 

Poeiras 

A – 
Encosta do 
Noroeste 

3,0 2,9 

Sentido 
Valorativo - 

negativa  
Significância – 

Pouco 
significativo  
Incidência – 

Directa 
Magnitude – 
Compatível 

Persistência – 
Temporário 

Projecção no 
espaço – Local 

Reversibilidade - 
Reversível 

Sentido 
Valorativo – 

negativa 
Significância – 

Pouco 
significativo 
Incidência – 

Directa 
Magnitude – 
Compatível 

Persistência – 
Temporário 

Projecção no 
espaço - Local 

Sentido 
Valorativo – 

negativa 
Significância 

– Significativo 
Incidência – 

Directa 
Magnitude – 

Crítico 
Persistência 

– 
Permanente 
Projecção no 

espaço - 
Local 

Sentido 
Valorativo – 

negativa 
Significância 

– Significativo 
Incidência – 

Directa 
Magnitude – 
Moderado 

Persistência – 
Temporário 

Projecção no 
espaço - 
Extensivo 

B – 
Cumeada 

dos Santos 
4,1 4,4 

Sentido 
Valorativo - 

negativa  
Significância – 

Pouco 
significativo  
Incidência – 

Directa 
Magnitude – 
Compatível 

Persistência – 
Temporário 

Projecção no 
espaço – Local 

Reversibilidade - 
Reversível 

Sentido 
Valorativo – 

negativa 
Significância – 

Pouco 
significativo 
Incidência – 

Directa 
Magnitude – 
Compatível 

Persistência – 
Temporário 

Projecção no 
espaço - Local 

Sentido 
Valorativo – 

negativa 
Significância 

– Significativo 
Incidência – 

Directa 
Magnitude – 

Crítico 
Persistência 

– 
Permanente 
Projecção no 

espaço - 
Local 

Sentido 
Valorativo – 

negativa 
Significância 

– Significativo 
Incidência – 

Directa 
Magnitude – 
Moderado 

Persistência – 
Temporário 

Projecção no 
espaço - 
Extensivo 

C – Serra 
de Vila Flor 

4,6 4,6     
      

D – Vale de 
Vila Flor 

3,7 3,4     
      

E – 
Montanhas 
de Ansiães 

4,4 4,1     

      

F – Vale de 
Freixiel 

5,0 4,4     
      

G – 
Cumeada 
de Freixiel 

3,4 3,6     

H – Vale do 
Tua 

4,2 3,9     
      

I – Vale das 
Mós 3,9 2,8     
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Quadro 4 – Classificação de Impactes 

Sentido Valorativo 
Se a acção é benéfica, adversa negativa ou 

nula em relação à situação anterior à da 

actuação 
Positivo Negativo Nulo 

Significância 
Nível de alteração sofrido por determinado 

factor ou descritor, ou que se prevê vir a ser 

atingido com o desenvolvimento do projecto 

Pouco 

Significativo Significativo Muito 

Significativo 

Incidência 
Impactes determinados directamente pelo 

projecto ou que sejam induzidos pelas 

actividades com ele relacionadas 
Directo Indirecto - 

Magnitude Dimensão ou proporcionalidade da afectação 

provocada pelo impacte Compatível Moderado Crítico 

Persistência Manifesta-se durante a actividade ou perdura 

para além do final da actividade Temporário Permanente - 

Projecção no Espaço Efeito apenas local ou mais extenso Local Extensivo - 
Reversibilidade Caso os impactes permaneçam no tempo ou se 

anulem Reversível Irreversível - 

 

 

 

ECOLOGIA 

 

Neste caso, na área contígua não se encontram pedreiras. No entanto, foi assumida como área 

envolvente de estudo uma área mais alargada, visto que o total da área a licenciar assim o 

justificava. Num raio de 2Km partindo da área de ampliação a licenciar, ocorrem 3 unidades de 

exploração e indústria extractiva. Uma das vias de acesso mais utilizadas pelos veículos 

pesados, rompe mesmo a área já licenciada e é contígua a uma das vertentes da área a 

licenciar. A inclusão desta informação, com dados embora não directamente impactantes após 

análise, possui impactes ligeiros na área a licenciar tanto pelo tráfego elevado nos acessos, 

como de projecções aéreas de poeiras bem como ruídos das explosões. 
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Espécies confirmadas visualmente/através de elementos indirectos respectivamente: Sardão 

(Lacerta lepida), Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus), Águia-de-asa-redonda (Buteo 

buteo), Perdiz (Alectoris rufa), Coelho-bravo (Orytolagus cuniculus), Raposa (Vulpes vulpes), 

Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus), Fuinha (Martes foina) e Javali (Sus scrofa). 

Espécies com presença provável: Salamandra-de-costelas-salientes (Pleurodeles waltl), o 

Tritão marmorado (Triturus marmoratus), o Tritão-de-ventre-laranja (Triturus boscai), a 

Salamandra de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra), a Rã-verde (Rana perezi), a Rã-

Ibérica (Rana ibérica), o Sapo-corredor (Bufo calamita), o Sapo-comum (Bufo bufo), Lagarto-

de-água (Lacerta schreiberi), Cobra-de-água-viperina (Natrix maura), a Cobra-de-água-de-colar 

(Natrix natrix), a Carriça (Troglodytes troglodytes), o Pica-pau-malhado-grande (Dendrocopus 

major), o Tentilhão (Fringilla coelebs), o Chapim-rabilongo (Aegithalos caudatus), o Gaio 

(Garrulus glandarius), o Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula), o Chapim-real (Parus major), 

o Chapim-preto (Parus ater), o Chapim-de-crista (Parus cristatus), o Chamariz (Serinus serinus) 

e o Peto-verde (Picus viridis), a Rola-comum (Streptopelia tutur), o Tartaranhão-caçador 

(Circus pygargus), o Corvo (Corvus corax), Melro-preto (Turdus merula), Andorinha das 

Chaminés (Hirundo rustica), Andorinha das Barreiras (Riparia riparia), Lugre (Carduelis spinus), 

Alvéola branca (Motacilla alba), Mocho-galego (Athene noctua), Cotovia de poupa (Galerida 

cristata), Coruja do Mato (Strix aluco) e o Rato do campo (Apodemus sylvaticus). 

Espécies com presença possível: Lagartixa-ibérica (Podarcis hispanica), a Cobra-cega (Blanus 

cinereus), a Cobra-de-ferradura (Coluber hippocrepis), a Cobra-rateira (Malpolon 

monspessulanus), a Cobra-de-escada (Elaphe scalaris), Licranço (Anguis fragilis), Cotovia 

pequena (Lululla arborea), Felosa-do-mato (Sylvia undata), Pombo-torcaz (Columba 

palumbus), Milhafre-Preto (Milvus migrans), Águia-cobreira (Circaetus gallicus), Gavião 

(Accipiter nisus), Pega (Pica pica), Gralha-preta (Corvus corone), Andorinhão preto (Apus 

apus), Cia (Emberiza cia), Papa-figos (Oriolus oriolus), Chapim rabilongo (Aegithalus 

caudatus), Trepadeira-comum (Certhia brachydactyla), Estorninho preto (Sturnus unicolor), 

Pintassilgo (Carduelis carduelis), Ferreirinha (Prunella modularis), Pica-pau-malhado-grande 

(Dendrocopus major), Rouxinol comum (Luscinia megarhynchos), Cartaxo comum (Saxicola 

torquatus), Peneireiro vulgar (Falco tinnunculus) Geneta (genetta genetta), Toupeira (Talpa 

occidentalis), Leirão dos pomares (Eliomys quercinus), Esquilo (Sciurus vulgaris), Texugo 

(Meles meles), Doninha (Mustela nivalis), Rato de água (Arvicola sapidus) e a Lontra (Lutra 

lutra). 
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A correlação estabelecida no ponto 37, onde se lê: 

Estabelecer a correlação dos Habitats e das espécies, com os respetivos biótopos, 

apresentando-a sob a forma de quadro (Biótopo A___Habitats da Diretiva X,Y___Espécies 

faunísticas a,b,c,d____Espécies florísticas a,b,c…) 

Foi efectivamente realizada tendo em conta apenas o “Estatuto de Protecção Legal - Directiva 

Habitats”. A apresentação da tabela desta forma deve-se ao facto de ter sido entendido e 

admitido no texto do ponto 37, acima citado, que seria essa correlação a pretendida, e não uma 

correlação de todos os Estatutos de Protecção Legal vigentes. 

 

Relativamente à valoração dos biótopos, tanto na valoração faunística como no valor botânico, 

muitas vezes a informação disponível, nomeadamente sobre o estatuto biogeográfico e/ou 

biológico, é escassa, o que aumenta ainda mais o grau de subjectividade dos valores. 

Na área em estudo os taxa não se deverão correlacionar entre si. É importante referir que a 

maior parte de outros estudos do género dizem respeito a áreas bastante superiores à 

dimensão da área aqui estudada e a análise de padrões de biodiversidade e a tentativa de 

encontrar zonas prioritárias para conservação é muitas vezes à escala de um país e não de 

uma área tão pequena como a área a explorar. 

Mesmo assim, da avaliação das espécies, que efectivamente se encontram nesta área em 

estudo, conclui-se que não deverão existir áreas de riqueza específica e não devem ser 

consideradas representativos da diversidade de toda uma área e envolvente. Assim, o biótopo 

arbustivo terá um valor faunístico baixo visto que não engloba muita variedade de habitats, 

composto por giestais na sua grande maioria, possuindo poucas espécies dependentes do 

mesmo tanto relativamente a aves, anfíbios, répteis e mamíferos. Com valor faunístico também 

baixo-moderado, foi classificado o biótopo aquático como um biótopo importante para algumas 

espécies particulares, mas com uma importância global extremamente baixa visto que não se 

trata de um biótopo de carácter permanente. Os valores mais baixos serão atribuídos 

principalmente a biótopos mais humanizados e deve-se ao baixo número de espécies que 

utilizam estes habitats, espécies essas que facilmente escaparão para outros habitats. 

 

Na figura 3 é possível observar a implementação da rede de drenagem sobre a carta 

topográfica 104 – Vila Boas (Vila Flor) com a separação das bacias através das respectivas 

linhas de cumeada. 
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No que diz respeito à erosão, as zonas com potencial de erosão mais acentuado encontram-se 

marcadas na Figura 3. Estas áreas poderão estar associadas a zonas de cabeceira, no entanto 

também dependerão do declive. Quanto mais acentuado for o declive, mais elevado será o 

potencial de erosão, no entanto, na situação em estudo, o risco associado deverá ser 

considerado nulo. As zonas erodidas corresponderão às áreas onde se encontram linhas de 

água cartografadas, mas que no entanto não passam de linhas preferenciais de escorrência, 

assim como zonas actualmente aplanadas em que o potencial de erosão é inexistente. 

 

Figura 3 – Carta da rede de drenagem, com a marcação das linhas de cumeada e áreas 

de potencial de erosão mais acentuado, elaborada a partir da Carta Topográfica na 

escala original de 1/25000 (extracto da Folha 104 – Vilas Boas (Vila Flor)). 
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Figura 4 – Carta com os tipos de biótopos presentes e manchas de vegetação existentes 

na envolvente e potencialmente ocorrente na área de exploração, elaborada a partir da 

Carta Topográfica na escala original de 1/25000 (extrato da Folha 104 – Vilas Boas (Vila 

Flor)). 
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RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS 

 

Clarificar quais as acções previstas para a área localizada a Sudeste da pedreira que é 

atravessada por uma linha de água, alertando desde já para a necessidade de 

contemplar uma faixa de protecção marginal de 10 metros do seu leito. 

Não está prevista qualquer intervenção quer de exploração, esta ocorrerá só para norte da EN, 

quer de qualquer outro tipo. 

Pelo que a faixa de 10m, para cada lado da linha de água, será sempre salvaguardada 

 

GEOLOGIA 

Apresentar uma cartografia geológica da área do novo licenciamento à 1/10000 

adicionando a informação recolhida na área já explorada ao longo da exploração e na 

área a explorar com base em novos levantamentos cartográficos de pormenor, se 

necessário. 

A área onde se inseres este projecto é, em termos da sua geologia e das litologias presentes, 

bastante monótona (ver carta geológica na figura abaixo). Assim, em termos dos elementos 

presentes, podemos considerar: 

• A mancha granítica, já descrita em relatórios anteriores, que corresponde a um granito 

de grão médio, de duas micas e com esparsos megacristais; localmente este granito 

apresenta-se muito fracturado e também muito alterado; 

• Um filão de quartzo, que apenas se encontra parcialmente visível, instalado numa 

estrutura planar do tipo falha que atravessa a área com uma orientação aproximada de 

nordeste-sudoeste. 

Além destes elementos litológicos, podemos ainda referir: 

• Famílias de diáclases, particularmente visíveis nas frentes de exploração ou na áreas 

onde ocorrem afloramentos, ocorrendo estes, em particular, na extremidade noroeste 

da área; 

• A presença de cavidades de dissolução, vulgo marmitas de gigante, que ocorrem na 

extremidade noroeste da área em estudo. 

Refira-se que as falhas identificadas e as diáclases presentes parecem corresponder, dada a 

orientação dos mesmos, a sistemas conjugados entre si. 
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Figura 5 – Carta Geológica 

 

As fotografias aqui apresentadas, permitem colocar em destaque algumas das 

evidências geológicas referidas. 

Legenda 
Sistema de Coordenadas: Lisboa Hayford Gauss IGeoE 

Projecção: Transverse Mercator 

83° 

71° 

75° 

82° 82° 

87° 

82° 

82° 

Falha 

Falha interpretada 

Diáclases 

Cavidades de dissolução – Marmitas de Gigante 

Filões de quartzo 

Granito de grão médio a grosseiro, de duas micas, e com esparsos megacristais 

Direcção e inclinação das diáclases 
83° 

Limites da área em estudo 



  

16 

 

Pedreira nº 3933 “Curva da Nogueira” 

 

  

Foto 1 – Zona de falha, identificada numa das frentes de exploração, em que é observado 

material rochoso severamente esmagado. 

 

Foto 2 – Zona de falha ao longo da qual é visível um estado de alteração bastante mais 

acentuado. 
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Foto 3 – Frente de exploração, neste momento inactiva, onde é observável o elevado 

estado de diaclasamento apresentado pelo maciço granítico. 

 

 


