Zonamento da prospeção arqueológica
Delimitação de áreas homogéneas e diferenciadas em termos de visibilidade do solo e ocupação, com dimensão significativa à
escala cartográfica utilizada, identificadas com letras e cartografadas com diferentes cores. No caso de existirem características
heterogéneas de pequena dimensão a respectiva zona conexa deverá ser identificada como um mosaico com diferentes graus de
visibilidade.
.
Parâmetros. VE = visibilidade para detecção de estruturas, acima do solo (elementos imóveis); VA = visibilidade para detecção de
artefactos, ao nível do solo (elementos móveis). Graus de visibilidade. Elevado = ausência de vegetação (arbórea, arbustiva e
herbácea) devido a incêndio, desmatação ou lavra recente. Observa-se a totalidade (ou quase) da superfície do solo; Médio = a
densidade da cobertura vegetal é mediana ou existem clareiras que permitem a observação de mais de 50% da superfície do solo;
Reduzido = a densidade da vegetação impede a progressão e/ou a visualização de mais de 75% da superfície do solo; Nulo =
zona artificializada, impermeabilizada ou oculta por se encontrar ocupada por construções, depósitos de materiais, pavimentos ou
vegetação densa impedindo, desta forma, a progressão e a visualização do solo na totalidade da área considerada;
Caracterização. Descrição da ocupação, das condições de visibilidade do solo e registo fotográfico.

Identificação, visibilidade
e caracterização
Zona A
VE Média a Reduzida VM Reduzida a Nula Caracterização
Terrenos agrícolas com sobreiros dispersos. O solo encontra-se
com coberto herbáceo muito denso ou com manchas de ceara
não colhida.
Nas linhas de água são muito frequentes os afloramentos
metasedimentares e o coberto arbustivo e arbóreo é diversificado
e denso.
Zona B
VE Elevada VM Elevada a Média
Caracterização Olival de cultivo intensivo em terreno surribado
com armação em vala e cômoro. O solo encontra-se
maioritariamente limpo, tendo por vezes fiadas intercaladas com
coberto herbáceo.
Zona C
VE Elevada a Média VM Média a Nula
Caracterizações Montado novo em terreno surribado com
armação em vala e cômoro.
O solo encontra-se maioritariamente com denso coberto
herbáceo tendo manchas arbustivas na proximidade com as
linhas de água.
Zona D
VE Elevada a Média VM Média a Reduzida
Caracterizações Pinhal misturado com sobreiros em terreno
surribado com armação em vala e cômoro.
O coberto herbáceo é em geral denso dificultando a visibilidade
do solo, que apenas é efectiva na envolvente imediata.

Zona E
VE Elevada a Média VM Elevada a Média
Caracterizações Montado em área com frequentes afloramentos
metassedimentares. O terreno foi limpo com recurso a máquinas
e as árvores podadas, permanecendo os troncos no solo. O
coberto arbustivo é alto mas disperso.

Registo fotográfico

