
Caraterísticas morfológicas e geológicas 
da região de Santa Comba Dão



Não poderemos desligar o homem do meio físico em que se

integra, no qual assenta o exercício das suas atividades e com as

quais contribui para a transformação da natureza, não se

subordinando a esta última pacificamente. Assim, se, por um lado,

“…em toda a terra habitada o trabalho dos homens acrescenta aos

aspetos da natureza uma expressão original e nova; por outro lado, o

estudo concreto de grupos humanos não pode desligar-se do pedaço

de terra em que vivem…” (Ribeiro, 1995, p. 36).



A área de estudo integra-se no 

planalto beirão, na região centro 

e sub-região Dão-Lafões, 

caraterizada por Orlando Ribeiro 

como “...um vasto planalto 

rodeado de montanhas.”; “...uma 

plataforma com os cimos 

abrangidos pelo mesmo plano, 

abaixo do qual se abrem os 

sulcos do Mondego e seus 

tributários... (Dão, 

principalmente)...” (Ribeiro, 1995, 

p. 319-320).



Acima do planalto beirão  

levanta-se, pelo Sudeste, a 

imponente Cordilheira Central, 

enquanto, a Nordeste, o terreno 

eleva-se suavemente para a 

extensão da Serra da Nave.

A Noroeste temos o 

Montemuro, as serranias do 

maciço da Gralheira e o 

Caramulo.

A Serra do Caramulo localiza-

se na zona centro de Portugal, 

entre as linhas de água do rio 

Mondego e do rio Vouga, numa 

extensão de cerca de 550 km2
.

1.1 Integração Regional (Cont.)

Fonte: Mapa de Estradas de Portugal, ACP (1999)
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A Serra do Caramulo, do 

ponto de vista morfológico, 

tem uma orientação 

predominante de NE-SW, 

apresentando variações 

notáveis no relevo, em 

grande parte 

condicionadas pela 

natureza geológica da 

região. 

2. Enquadramento geomorfológico

Fonte: Carta Geomorfológica de Portugal (1980)
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Representação esquemática de uma falha direcional.



2. Enquadramento geomorfológico (cont.)

Na área em estudo ocorre uma  estrutura 

geológica designada por Falha Termal 

do Rio Dão (transversal à de 

Penacova-Verin) e que é a responsável 

principal das ressurgências de águas 

minerais sulfúreas de Caldas da Cavaca, 

Alcafache, Sangemil e provavelmente 

também a do Granjal, cuja mineralização 

total aumenta à medida que se evolui de 

NE para SW, ou seja, de zonas de 

montante para jusante de toda a bacia do 

Rio Dão.



Fonte: Adaptado de Pereira (1988)

A vertente oriental da Serra do Caramulo é caraterizada

pela existência de cursos de água de pequenas dimensões

que constituem uma das ramificações superiores da rede

hidrográfica do Rio Mondego. Nela destaca-se o rio Criz,

afluente do rio Dão.

3. Rede hidrográfica



Rio Criz

Rio Dão - Granjal



A vasta área do território da Bacia do Rio Dão, com temperaturas amenas, 

com precipitações moderadas, e maciços graníticos frequentemente 

alterados e fraturados, em associação à grande falha, favorecem as 

recargas profundas dos sistemas aquíferos minerais, e como 

consequência, há  na região de Santa Comba Dão grande potencial para 

se obterem bons caudais de exploração.

http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1657233&with_photo_id=11059710&order=date_desc
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=3641358&with_photo_id=30854442&order=date_desc


4. Enquadramento geológico
Aspetos relevantes da caraterização geológica da área 

em estudo

Granitos indiferenciados

Complexo Xisto-Grauváquico

Depósitos pós-paleozóicos

Este território integra-se na grande unidade do Maciço Antigo Ibérico, onde na sua 

constituição avultam rochas eruptivas e metamórficas, designadamente granitos e 

xistos.

A nossa área de estudo é essencialmente de natureza granítica (rochas 

granitóides de idade  hercínica), embora também se encontre rochas xistentas.


