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RESUMO 

 

A avaliação da radioactividade natural na região de Amarante baseou-se no estudo dos solos, 

águas e habitações, procurando correlacionar os valores obtidos de radiação gama e radão com os 

factores que provavelmente estariam a condicioná-los. Para se proceder à compreensão do 

comportamento deste gás, foi inicialmente feita uma cartografia à escala 1: 15 000 da região de forma 

a identificar as principais litologias existentes na região, uma análise da fracturação e posterior 

projecção para determinar a frequência e a extensão dos alinhamentos.  

Na região de Amarante afloram maioritariamente rochas graníticas, com teores de U (6,4-18,2 

ppm) e de Th (18,3-32,2 ppm – Tabela I) superiores à média da crusta continental superior (cerca de 3 

ppm para U e para 11 ppm para Th), denotando elevado potencial de produção de radão.  

Foram colhidas amostras sãs e alteradas do granito da região para estudo petrográfico e 

geoquímico, com vista à identificação de minerais acessórios portadores de U (monazite e uraninite) e 

Th (torianite e torite), mostrando que a litologia é extremamente importante como factor geológico 

condicionante na concentração de radão nesta região.  

O valor médio para o fluxo de radiação gama, medido em contacto com as rochas, foi de 279 

ηGy/h no granito de Amarante e de ca. 155 ηGy/h em metassedimentos paleozóicos (Tabela VI). Em 

fracturas do granito de Amarante observaram-se algumas anomalias radiométricas, de intensidade 

moderada, com registo máximo de 420 ηGy/h, a que correspondeu teor de U de 26 ppm (Tabela VII).  

Tendo por base a informação do fundo radiométrico, foram determinadas as concentrações de 

radão, alfa total e beta total, nas águas em 15 locais de amostragem e de radão em 73 habitações da 

região de Amarante. Relativamente à concentração de radão nas águas da região, a média dos valores 

obtidos não chega a atingir o valor máximo admissível de 1000 Bq/l embora tenham sido obtidas em 

seis locais de amostragem, valores acima do permitido, existindo mesmo um valor máximo de 2294 

Bq/l. Os valores da actividade alfa total são em três amostras de água de nascente, acima do valor 

máximo admissível de 0,5 Bq/l para a legislação nacional e doze amostras de água de nascente 

encontram-se acima do valor permitido pela UE de 0,1 Bq/l. Os valores de beta total são sempre 

abaixo do limite máximo admissível. 

A análise de radão nas habitações efectuou-se através de detectores passivos do tipo CR-39, 

em condições de Inverno, mostrando que as mais elevadas concentrações de radão ocorrem nas 

proximidades das principais falhas regionais, registando quatro valores acima de 2000 Bq/m
3 

(o valor 

recomendado pela UE é de 400 Bq/m
3
 para habitações antigas e de 200 Bq/m

3
 para habitações 

recentes). A média geométrica para a concentração de radão no período de Inverno é de 324 Bq/m
3
 

(Tabela XI) e retirando 37 % do valor para o registo de Verão verifica-se uma média geométrica anual 

de 264 Bq/m
3
. Além disso, 35 das 73 habitações no período de Inverno excederam o limite 

recomendado, com máximo registado de 2845 Bq/m
3
. Em 48 % das habitações que excederam o valor 
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recomendado, 37 % das casas assentam sobre a litologia granítica AT2. Nas habitações construídas 

sobre metassedimentos foram registados as médias geométricas mais baixas, nomeadamente 85,1 

Bq/m
3
. O principal factor geológico que condiciona as concentrações de radão nas habitações é de 

carácter litológico, decorrendo dos teores de urânio característicos desta litologia granítica, o que 

contribui igualmente para os teores de radão elevados nas águas e consequente aumento no interior das 

habitações. Também a fracturação regional se mostrou neste estudo crucial para interpretar os 

elevados resultados de radão nos solos, águas e habitações.  

Conjugou-se por fim a totalidade da informação obtida e elaborou-se um mapa de risco de 

exposição ao gás radão para a população de Amarante, registando a região granítica, envolvente da 

cidade, um risco moderado a elevado, enquanto a zona metassedimentar a Norte de Aboim regista um 

risco baixo a moderado. 
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ABSTRACT 

 

The assessment of natural radioactivity in the region of Amarante was based upon the study of 

soils, water and houses, in order to correlate the gamma and radon radiation values obtained with the 

factors that were probably conditioning them. To understand the behavior of this gas, a detailed 

mapping, scale 1:15000, of the region was initially completed in order to identify the main lithologies 

of the region, and an analysis of fractures was also carried out to identify the frequency and extent of 

the alignments. 

Mostly granitic rocks emerge in the region of A marante, with U (6,4 to 18,2 ppm) and Th 

(18,3 to 32,2 ppm – Table I) above average values for the upper continental crust (about 3 ppm for U 

and 11 ppm for Th), indicative of a high potential for the production of radon. 

Sound and altered samples were collected from granitic lithologies of the region for 

petrography and geochemistry studies, with the aim of identifying the U-bearing minerals (monazite 

and uraninite) and Th (thorianite and thorite), showing that lithology is extremely important as a 

geological factor influencing the concentration of radon in this region. 

The average flow of gamma radiation, measured in contact with the rocks, was 279 ηGy/h in 

the granite of Amarante and ca. 155 ηGy/h in Paleozoic metasediments (Table VI). A number of, 

moderate intensity, radiometric anomalies were observed in granite fractures of Amarante, registering 

a maximum of 420 ηGy/h, corresponding to a U content of 26 ppm (Table VII).  

Based on the information obtained from the radiometric background, the concentrations of 

radon, total alpha and total beta were determined in the waters of 15 sampling locations and radon in 

73 houses in the region of Amarante. Regarding the radon concentrations in the waters of the region, 

the average values do not reach the maximum admissible value of 1000 Bq/l, although six sampling 

sites revealed values above admissible and there was even a maximum value of 2294 Bq/l. The values 

of total alpha activity are, in three samples of spring water, above the maximum acceptable value of 

0,5 Bq/l according to national legislation and twelve samples of spring water are above the amount 

allowed by the EU of 0,1 Bq/l. The values of total beta are always below the maximum permissible 

limit.  

The analysis of radon in houses was performed using passive detectors of the CR-39 type in 

winter conditions, revealing that the highest radon concentrations occur close to the major regional 

faults; noting that four values, above 2000 Bq/m
3
, were registered (the value recommended by the EU 

is 400 Bq/m
3 

for older houses and 200 Bq/m
3
 for more recent ones). The geometric average for the 

concentration of radon in the winter period is 324 Bq/m
3
 (Tabela XI) and by removing 37% of this 

value for the summer registration, there is an annual geometric average of 264 Bq/m
3
. Furthermore, 35 

out of the 73 homes exceeded the recommended limit in the winter, with a maximum of 2845 Bq/m
3
. 

In 48% of the houses that exceeded the recommended amount, 37% of them are positioned upon the 
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granitic lithology sampled as AT2. The homes built upon metasediments reported lower geometric 

averages, namely 85,1 Bq/m
3
. Hence, the main geological factor which determines the concentration 

of radon in homes is of lithological nature, as a result of the typical uranium levels of this granite 

lithology, which also contributes to the high levels of radon in water and consequent increase within 

the houses. The regional fracturing also proved crucial for the high results of radon in soil, water and 

buildings. 

Finally, the information obtained was combined and a radon risk exposure map was created 

for the population of Amarante, noting the granite region, surrounding the city, as a moderate to high 

risk, whilst the metasedimentary zone north of Aboim registers a low to moderate risk. 
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1.1- Introdução 

 

Na actualidade a radioactividade é um dos temas mais polémicos e problemáticos e quando 

este tema se propõe em discussão pública, as centrais nucleares, medicina nuclear e testes militares 

efectuados por alguns países para obtenção de armas nucleares sugerem muitos problemas. A maioria 

das pessoas desconhece que este tipo de radioactividade afecta muito pouco a saúde humana sendo 

que a radioactividade natural constitui um dos principais riscos geológicos a que o ser humano se 

encontra exposto, conforme comprovam as estimativas da EPA (Agência de Protecção Ambiental dos 

EUA), que indicam que 15 000 a 20 000 fatalidades anuais por cancro de pulmão se devem à 

exposição do gás radão. 

O radão (
222

Rn) é um gás radioactivo que pode ocorrer nos solos, rochas, água e ar. Este gás 

provém do decaimento de urânio presente nas rochas, nas condições normais de temperatura e pressão, 

pelo que se é incolor e inodoro o torna tão perigoso nas habitações devido à dificuldade de detecção. 

Além disso o radão é o gás mais denso que se conhece (nove vezes mais denso que o ar). O radão e os 

seus descendentes radiogénicos acumulam-se nos pulmões através da respiração, fixam-se 

posteriormente isótopos sólidos de polónio, chumbo e bismuto gerados pelo decaimento sucessivo 

produzindo emissão de radiação ionizante.   

Estes isótopos têm períodos de meia vida que não excedem alguns minutos produzindo-se uma 

irradiação contínua no tecido pulmonar até atingir a estabilidade na forma de chumbo (
206

Pb). A EPA 

estima a que 1 a 3 em cada 100 pessoas que inalam ar com concentrações de radão superiores a 150 

Bq.l
-1

 (1 bequerel corresponde a uma desintegração por segundo), incorrem o risco de contrair cancro 

do pulmão sendo agravado no caso de fumadores devido à sinergia entre estes dois factores.  

Em geral atribui-se às rochas graníticas um potencial acrescido de radão em relação a outras 

litologias devido ao conteúdo geralmente mais elevado em urânio que estas contêm relativamente à 

média crustal. Em Portugal, as áreas urbanas onde têm sido detectadas concentrações elevadas de gás 

radão localizam-se em regiões de substrato maioritariamente de natureza granítica (Teixeira e Faísca, 

1992; Neves e Pereira, 2004). 

As litologias existentes na região de Amarante e as estruturas geológicas observadas como 

falhas, fracturas e diaclases são fundamentais para interpretar os resultados da investigação relativa à 

radioactividade natural nesta região. Não basta portanto conhecer a natureza litológica de uma região e 

a distribuição do urânio nas suas litologias para elaborar um mapa de potencial risco de radão para 

essa região, mas também dar especial atenção às falhas que poderão estar enriquecidas em urânio e a 

própria meteorização das rochas graníticas que tornam o radão mais móvel comparativamente aos seus 

descendentes radiogénicos.  
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Este estudo consistiu no reconhecimento geológico da região, análise de lineamentos 

estruturais, avaliação dos teores dos elementos radiogénicos (K, U e Th e terras raras) e consequente 

fundo radiométrico associado a diferentes litologias, recolha e análise dos teores de radão, alfa e beta 

total nas águas da região, colocação e avaliação de detectores de radão no interior das habitações. Com 

todos estes resultados obtidos, associados aos factores geológicos condicionantes foi elaborado um 

mapa de risco do potencial de radão.  

 

1.2- Objectivos 

 

1. Identificar as litologias da região de Amarante, analisar a fracturação através de um 

levantamento geológico e proceder à identificação de minerais que incorporem urânio;  

 

2. Avaliar as concentrações de urânio associadas a estas litologias e dos solos obtidas através 

do Espectrómetro portátil de raios Gama GR-130G; 

 

3. Determinar os parâmetros radiológicos em 15 amostras de água de nascente, de água 

superficial e de água subterrânea; 

 

4. Avaliar as concentrações de gás radão no interior das habitações, através de 73 detectores 

passivos (CR-39), na cidade e no meio rural (Aboim); 

 

5. Correlacionar os valores obtidos de concentração de radão com os factores geológicos, 

nomeadamente com as litologias e falhas; 

 

6. Comparar os resultados obtidos com estudos similares feitos noutras regiões do país; 

 

7. Sugerir medidas alternativas para a mitigação do risco ambiental, caso este se verifique; 

 

8. Alertar a população para existência deste perigo ambiental, se for essa a situação. 
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1.3- Metodologia  

 

Os trabalhos efectuados neste projecto consistiram na pesquisa e análise bibliográfica sobre 

radioactividade natural e as suas implicações. O trabalho de campo incluiu uma selecção da área de 

estudo, em função dos dados obtidos noutras regiões, uma caracterização geológica da região através 

de cartas geológicas existentes, reconhecimento geológico do terreno, colheita de amostras, projecção 

e análise dos principais lineamentos estruturais através de fotografia aérea e ortofotomapas. 

As análises químicas dos granitos da região foram também efectuadas juntamente com uma 

avaliação do fundo radiométrico natural e de eventuais anomalias presentes, com espectrómetro de 

raios gama portátil GR130G da Exploranium, equipado com detector de NaI. Foram com o referido 

equipamento caracterizados os fluxos de radiação gama característicos das diversas litologias e 

procurada a possível presença de anomalias de urânio em fracturas na área urbana e peri-urbana de 

Amarante. Em locais seleccionados (n=11 perfis), foi medida a dose de radiação externa e estimadas 

as concentrações dos elementos radiogénicos U, Th e K com tempo de aquisição não inferior a 5 

minutos em cada. 

Foram realizados estudos petrográficos incluindo observações através de microscópio 

electrónico de varrimento (MEV) e por microssonda electrónica (ME) das amostras graníticas da 

região para identificação de minerais que incorporam urânio. As lâminas polidas foram observadas no 

MEV FEI Quanta 400 com EDS da EDAX na UTAD e na microssonda JEOL JXA 8500 F, no LNEG 

(ex-IGM) em S. Mamede de Infesta. Com vista à obtenção dos dados geoquímicos, amostras 

representativas dos granitos sãos e alterados foram recolhidas e analisadas no Laboratório OMAC, 

Stewart Group (Irlanda) através do método BF ES/MS. Os elementos maiores foram determinados por 

ICP-OES com limite de detecção de 0,001 a 0,01 % e precisão de 5 % e os elementos traço e terras 

raras foram determinados por IPC-MS com limite de detecção de 0,1 a 1 ppm e precisão superior a 10 

-15 %. 

A determinação de parâmetros radiológicos alfa e beta total e Rn em águas através da colheita 

das águas na zona seleccionada, incluindo as caldas de Murtas (freguesia da Madalena) também foram 

efectuadas. Para a concentração de radão em habitações foi feita inicialmente uma selecção das casas 

representativas das diversas litologias presentes na área de estudo, com posterior colocação dos 

detectores passivos no período de Inverno/Primavera. A metodologia será também descrita em detalhe 

no início do respectivo capítulo. 
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1.4- Enquadramento Geográfico e Geomorfológico 

 

A região em estudo localiza-se no Nordeste de Portugal na província do Douro Litoral, distrito 

do Porto, concelho de Amarante, ocupando uma área total aproximadamente 27,62 km
2
 (Fig.1.4.1). 

Esta zona enquadra-se nas Folhas 100 (Peso da Régua) e 113 (Arnóia- Celorico de Basto) da carta 

militar de Portugal publicada pelo Instituto do Geográfico do Exército à escala 1: 25 000. 

A região em estudo tem como acessos a auto-estrada A4 no sentido Porto - Amarante, o IP4 

no sentido Vila Real - Amarante, EN 15 (Padronelo - Amarante) e EN 101 (Mesão Frio - Amarante) 

(Fig. 1.4.2). 

 

Figura1.4.1- Localização geográfica do concelho de Amarante e respectivas freguesias correspondentes 

ao estudo de campo efectuado. 

 

 

Figura 1.4.2- Acessos ao concelho de Amarante (modificado de [15]). 
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De acordo com a figura 1.4.3 a geomorfologia da região de Amarante é dominada pelo 

―dorso‖ da Serra do Marão (castanho escuro a branco), e pelo vale do Rio Tâmega e dos seus afluentes 

que corresponde á cor azul claro. A serra do Marão de natureza essencialmente quartzítica forma 

cristas que atingem uma altitude de 1415 metros. Devido à inclinação das camadas que mergulham 

para SW a vertente oriental é muito mais escarpada do que a ocidental pelo surgimento da Serra de 

Moreira (964 m) e da Serra da Neve (947 m). 

Na direcção da Serra do Marão para Amarante surge um vale muito apertado e depois da 

povoação de Ansiães surge um vale mais aberto e sinuoso, no fundo do qual corre o rio Marão que na 

Várzea se junta ao rio Ovelha, afluente do Tâmega.   

Segundo Fernandes & Peres (1967) a orla de corneanas no contacto com o granito originou 

por erosão preferencial alguns relevos de especial interesse como o Alto da Senhora de Moreira, um 

miradouro excelente que abrange um vasto horizonte. O rio Tâmega corre em vale bastante aberto a 

SW de Amarante e encontra-se orientado segundo NE-SW na região em estudo. 

 

 

 

Figura 1.4.3- Geomorfologia da região de Amarante. 
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1.5- Trabalhos anteriores na área estudada 

 

No mapa geológico de Portugal da autoria de Nery Delgado & Choffat (1899), à escala 1: 500 

000 e numa edição posterior feita pelos Serviços Geológicos de Portugal (1952), à escala 1: 1 000 000 

a região de Amarante é indicada como detentora de rochas sedimentares do Silúrico Superior, xistos e 

granitos cristalinos. Os xistos cristalinos foram indicados na formação-Z no mapa de 1899 e o 

―complexo cristalofílico‖ de1952. 

Nery Delgado (1908), no seu ―Sistema Silúrico de Portugal ‖, descreve a sequência de rochas 

desde xistos a calcários próximos de Sobrido, e os xistos sobrejacentes e grauvaques próximos do Alto 

de Santos, com quiastolite e xistos mosqueados resultantes do contacto metamórfico próximo com o 

granito.  

Sousa Brandão (1913) fez algumas descrições petrográficas de quatro espécies de rochas 

metamórficas da região de Amarante: um xisto bandado com mica proveniente da cimeira de Santos, 

900 m a NW de Covelo do Monte; um xisto mosqueado 400 m a SW de Canadelo e 10 km a NE de 

Amarante; uma corneana 1600 m a S da igreja de Fervença e um anfibolito 2 km a NE de Vila Garcia.  

No seu trabalho de depósitos Portugueses de cassiterite e volframite, Cotelo Neiva (1944) 

mencionou alguns minerais localizados em Amarante. As rochas calcárias próximas de Sobrido e as 

rochas envolventes na região escarpada entre Covelo do Monte, Aboadela, Olo e Canadelo para NE, 

foram cuidadosamente descritas por Medeiros, Faria e Carvalho (1954). 

Teixeira (1955 a) atribuiu as rochas metamórficas a W do Rio Tâmega, a S de Celorico de 

Basto e ao longo do caminho-de-ferro de Chapa para N, ao Complexo Xisto Grauváquico ante-

ordovícico, que deveria ocorrer num amplo arco a envolver as rochas silúricas da Serra do Marão. 

Embora seja admitido que as rochas mencionadas sejam difíceis de separar das rochas silúricas pouco 

fossilíferas com as quais se encontram em contacto. Juntamente com as rochas silúricas de Portugal 

Teixeira (1955 b) também é mencionado uma sucessão de xistos do Silúrico Inferior e calcários 

próximos de Sobrido, rodeados pelos xistos clorito-serícíticos próximos do alto de Santos e pelos 

grauvaques metamorfizados.  

Com base na morfologia, Fernandes (1960) assumiu a existência de uma extensa e 

impressionante falha NW-SE junto do vale profundo e encaixado pelo Rio Fornelo. 

Pilar & Fernandes (1962), publicaram um mapa parcial a Sul de Amarante (Folha 113- 

Amarante- Carta Militar de Portugal) onde elaborou descrições do granito biotítico porfiróide de grão 

grosseiro e de rochas metamórficas que presumivelmente seriam de idade Silúrica.  

Maijer (1965), apresentou tese de doutoramento sobre a região de Amarante com especial 

referência à mineralogia de pegmatitos com albite e cassiterite e sugeriu também alguns mecanismos 

intrusivos para os granitos hercínicos tardios a Nordeste de Portugal. 



————— CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO ————————————————————————————— 

 

RADIOACTIVIDADE NATURAL NA REGIÃO DE AMARANTE 

- 9 -  

 

Pereira (1987) estudou os granitóides biotíticos de Amarante e mais recentemente Helal 

(1992) apresenta uma tese de doutoramento sobre geoquímica, mineralogia e petrogénese de 

granitóides tardi-D3, nomeadamente os batólitos de Celorico de Basto e Amarante que constituem o 

prolongamento dos granitóides pertencentes ao extenso batólito granítico que se desenvolve sub-

paralelamente ao cisalhamento Vigo-Amarante-Régua. 

Coke (2000) estudou a evolução geodinâmica do Ramo Sul da Serra do Marão, nomeadamente 

um caso de deformação progressiva em orógenos transpressivos. 
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2.1- Enquadramento geológico 

 

As zonas estratigráficas e tectónicas do Maciço Ibérico segundo Ribeiro, (2006b) e Ribeiro et 

al. (2006) são actualmente a Zona Cantábrica, Zona Astúrico-Ocidental – Leonesa, Zona Centro 

Ibérica, Zona da Galiza – Trás-os-Montes, Zona de Ossa-Morena e Zona Sul Portuguesa (Fig.2.1.1). 

Nas Zonas mais internas da Cadeia Varisca (Zona Astúrico-Ocidental – Leonesa, Zona Centro Ibérica, 

Zona da Galiza – Trás-os-Montes e Zona de Ossa-Morena) a deformação varisca é mais precoce e 

intensa, o metamorfismo regional pode atingir um grau elevado e ocorrem abundantes intrusões 

graníticas sin-orogénicas (Ribeiro et al., 1979; Pérez Estaún et al., 2004).  

 

 

 

Figura 2.1.1- Unidades Estruturais de primeira ordem (terrenos) e de segunda ordem (zonas) do Maciço 

Ibérico, segundo Ribeiro (2006b). 

 

A zona de Amarante pertence à Zona Centro Ibérica (ZCI), sendo que do segmento da Cadeia 

Varisca Europeia, a zona Centro Ibérica é aquela que possui rochas granitóides que ocorrem em 

grande extensão e grande diversidade tipológica (Teixeira, 2008).  

Com base em estudos estruturais, Ferreira et al. (1987) e López Plaza & Martinez Catalán 

(1987) demonstraram que, durante a orogenia Varisca, o plutonismo granítico ocorreu essencialmente 

nos seus estádios tardios, relacionando-se preferencialmente com a última fase deformação dúctil 

(D3). Desta forma, Ferreira et al (1987) classificaram os granitóides variscos com base no tempo da 

sua instalação, tomando a fase de deformação D3 como referência. Os quatro grupos considerados são: 

ante-D3, sin-D3,tardi-D3 e pós-D3. 
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O grupo dos granitóides sin-D3 compreende a maior parte dos granitos e leucogranitos 

peraluminosos de duas micas e também alguns granodioritos e granitos biotíticos e enquanto os grupos 

dos granitóides tardi- e pós-D3 abrangem complexos intrusivos não deformados, constituídos 

essencialmente por granodioritos e granitos biotíticos. As escassas intrusões de granitóides anteriores à 

orogenia Varisca são referidas como pré-orogénicas. 

O facto mais marcante na distribuição geográfica dos diferentes tipos de granitóides da 

Península Ibérica é a sua orientação segundo alinhamentos bem definidos, estando a maior parte deles 

estritamente relacionados com as zonas de cisalhamento dúctil associadas à 3ª fase de deformação 

hercínica (Ferreira et al. 1987). Além do arco magmático Monção – Vila Real – Torre de Moncorvo, é 

possível evidenciar mais três eixos: a) falha de Amarante, em que o seu prolongamento até à estrutura 

de Malpica, define um grande alinhamento a nível do soco que tem sido designado de cisalhamento de 

Malpica – Lamego ou de Vigo – Régua; b) eixo Porto – Viseu, também conhecido como cintura 

metamórfica Porto – Viseu (estreitamente relacionado com o cisalhamento Douro – Beira); c) o eixo, 

não tão bem definido, associado ao antiforma, da fase de deformação D3, Chaves – Miranda do 

Douro. Estes eixos estarão intimamente relacionados com a existência de grandes anisotropias crustais 

que condicionaram toda a evolução varisca do autóctone da Zona Centro - Ibérica, ao justapor blocos 

com propriedades geológicas contrastantes e ao desempenhar um papel fundamental na localização 

dos grandes batólitos graníticos (Teixeira, 2008). 

Na região de Amarante ocorre um extenso maciço granítico alongado, com direcção NW-SE, 

desde Paredes de Coura a Baião, dispondo-se sub-paralelamente ao alinhamento Vigo-Amarante-

Régua.  

Segundo a carta Geológica de Portugal à escala 1:500 000 dos Serviços Geológicos de 

Portugal (1992), o granito de Amarante é considerado como um granito porfíróide biotítico sin-

tectónico (sin-F3) relativamente à fase F3 da orogenia hercínica (Oliveira, 1992). Contudo estudos 

mais recentes e segundo Martins (1998), este maciço não é constituído por granitóides sin-tectónicos, 

mas sim por granitóides tarditectónicos, isto é, o granito instalou-se na fase final da deformação 

correspondente à 3ª fase hercínica. A acção da 3ª fase de deformação, ao contrário das duas primeiras, 

ficou marcada pela intrusão de enormes massas graníticas, demonstrando a existência de um período 

de distensão anterior a esta fase, que permitiu a ascensão dos respectivos magmas na crusta (Martins, 

1998).  

De acordo com a notícia explicativa da Folha 10-C do Peso da Régua foi feita uma 

determinação da idade do granito porfiróide biotítico em causa, através do método do Rb-Sr, 

conduzindo a um valor de 283 ± 9 Ma (Teixeira, 1967). Comparando com as idades obtidas em rochas 

idênticas por Martins, (1998) verifica-se através da análise istotópica do zircão e da monazite, que 

estes possuem a idade de 312 ± 2 Ma (idade 
207

Pb/
235

U). 
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O substrato geológico da região de Amarante é composto por granito biotítico porfiróide de 

idade Hercínica, com aproximadamente 311±2 M.a e génese crustal profunda tardi-tectónica 

relativamente a F3, correspondendo à série intermédia granítica associada à zona de Cisalhamento de 

Vila Nova de Cerveira-Amarante (Martins, 1998). É composto também por metassedimentos do 

Paleozóico localizados no sector N constituídos nomeadamente, da base para o topo, pela Formação de 

Santos e pela Unidade de Vila Nune (Pereira, 1989). De acordo com o mesmo autor, a Formação de 

Santos corresponde a terrenos autóctones do Devónico Inferior constituída por uma alternância de 

filitos, xistos cinzentos e metassiltitos com passagem superior a filitos, metagrés e metagrauvaques e a 

Unidade de Vila Nune corresponde a terrenos alóctones do Silúrico Inferior que reúnem tufos 

vulcânicos correspondentes e metagrés (Pereira, 1989) (Fig.2.1.2). 
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Figura 2.1.2 - Mapa geológico simplificado da região em estudo (modificado a partir das Cartas Geológicas 10-

A- Celorico de Basto e 10-C- Peso da Régua). 
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2.2- Rochas metassedimentares  

 

O afloramento de metassiltitos metamorfizados do Devónico Inferior (Fig.2.2.1) que se 

encontra próximo da zona de contacto por carreamento entre a Formação de Santos (SA-Autóctone) e 

a Unidade de Vila Nune (UVN- Alóctone) apresenta-se muito alterado devido ao contacto com o 

granito de Amarante que se encontra aproximadamente a 400 metros para Sul. Este afloramento de 

metassiltitos acima referido possui andaluzite, silimanite e xistosidade vertical com direcção N 80º W 

e inclinação 85ºW. A Formação de Santos ficou preservada entre o carreamento base do parautóctone 

e o maciço granítico de Amarante. A sequência da Formação Santos no contacto com o granito 

corresponde segundo Pereira (1989) da base para o topo em: 

- Pelitos verdes e metassiltitos;  

- Grauvaques com estratificação cruzada; 

- Pelitos e metassiltitos com intercalações de metagrauvaques. 

A Unidade de Vila Nune encontra-se separada do parautóctone mediante o carreamento basal 

de Vila Nune. Segundo Pereira (1989) este carreamento é sublinhado por um corredor de deformação 

muito intensa com 6 a 8 metros de espessura, visualizado no terreno por abundante quartzo de 

exsudação e pela presença da 2ª fase de deformação (F2) muito penetrativa. 

Segundo o mesmo autor anteriormente referido, na Unidade de Vila Nune conseguimos 

ordenar uma sucessão geral de estratos da base para o topo nomeadamente: 

- Quartzofilitos com intercalações de quartzitos; 

- Tufos vulcânicos (ácidos, intermédios a básicos skarnificados); 

- Tufos vulcânicos sílico-sulfurosos;  

- Filitos e metagrés filitosos com níveis amplitosos. 

Na zona de contacto entre o granito e a zona de carreamento existem estruturas dobradas bem 

definidas, o que indicia qual foi a litologia mais dúctil nomeadamente os metassiltitos. Também nesta 

zona de Aboim surgem filitos com xistosidade N85ºE e inclinação 50ºN e filões de quartzo leitoso 

milonitizado com tufos vulcânicos com direcção N30ºW e possança de 45 centímetros. Portanto neste 

caso, admite-se que outrora existiria uma chaminé vulcânica num fundo oceânico e ao libertarem 

piroclastos formaram o que se designa por tufo através de um sistema do tipo vulcanismo exalativo. 

Posteriormente através de esforços tectónicos foi encaminhado para o local onde actualmente se 

encontra.  

Na zona de contacto, por carreamento destas duas unidades próximas de Vila Garcia, existem 

filões com preenchimento de quartzo com direcção N20ºE.  
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Figura 2.2.1- Metassiltitos da zona de Aboim. 

 

2.3- Rochas graníticas 

 

O maciço granítico de Amarante é extenso, constituído essencialmente por granito porfiróide 

de grão grosseiro a médio com duas micas em que a biotite é largamente predominante sobre a 

moscovite. O maciço de Amarante e Celorico de Basto incluem com alguma frequência fragmentos 

nodulares de rochas ígneas e mais raramente fragmentos de rochas metassedimentares (Pereira, 1989). 

O granito existente em Amarante ou pelo menos o seu afloramento Sul faz parte de um 

enorme batólito com extensão lateral para SE paralelamente à tendência Hercínica. O granito existente 

em Amarante é constituído essencialmente por megacristais de microclina até 7 cm de diâmetro, numa 

matriz constituída por biotite, plagioclase, felspato potássico, quartzo e pouca moscovite (Fig.2.3.1). 

 

 

 

Figura 2.3.1- Granito de Amarante. 
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2.4- Rochas Filonianas 

 

Na zona do carreamento situado na povoação de Aboim observaram-se filões de quartzo. 

Numa povoação denominada Vale da Portela foi identificado um filão de quartzo leitoso milonitizado 

com possança de 45 cm e direcção N 30º W e vulcanitos com fracções muito argilosas proveniente do 

vulcanismo exalativo. Foram observados filões de quartzo e brechas graníticas soldadas por quartzo 

que recortam o maciço de Amarante numa direcção dominante NE-SW. Estes filões segundo Pereira 

(1989) poderão representar fendas de tracção da 3ª fase de deformação hercínica (F3) retomadas com 

desligamentos e falhas normais a condicionar o ―graben‖ do rio Tâmega.  

 

 

2.5- Geologia Estrutural 

 

Estudos geotectónicos e geomorfológicos regionais in estudo de Carvalho (2006) apontam 

para que as principais megaestruturas tectónicas no Norte e Centro de Portugal sejam: i) a falha Verin 

– Régua – Penacova e a falha Bragança – Vilariça – Unhais da Serra, com uma orientação média NE-

SW (e.g., Ribeiro 1974, 1984, Brum Ferreira 1978, 1980, 1981, Cabral 1995); ii) a faixa de 

cisalhamento de Porto – Coimbra – Tomar, com direcção NNW-SSE (e.g., Ribeiro et al. 1979, Gama 

Pereira 1987, Chaminé 2000, Chaminé et al. 2003); (iii) a faixa de cisalhamento de Vigo – Vila Nova 

de Cerveira – Régua, com direcção média NW-SE (Fig. 2.5.1) (e.g., Ribeiro 1974, Brum Ferreira 

1991, Cabral 1995); e, (iv) a faixa de cisalhamento do Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão igualmente 

com direcção NW-SE (e.g., Ribeiro 1974, Pinto de Jesus 2001). 

Para além destas importantes megaestruturas existem lineamentos estruturais menores com 

características distintas nas rochas graníticas e nas rochas metassedimentares. 
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Figura 2.5.1- Condicionalismos geotectónicos e geomorfológicos regionais do Norte e Centro de 

Portugal in Carvalho (2006). 

2.5.1- Lineamentos estruturais na zona dos metassedimentos em Aboim 

 

Na zona de Aboim foi feita uma análise dos lineamentos estruturais através da marcação de falhas 

em fotografia aérea de que resultou a tabela do Anexo A.I) e complementando esta informação com a 

recolha de medições efectuadas no campo resultou a figura 2.5.1.1. Os metassedimentos apresentam 

ainda frequentes carreamentos com atitude N80ºE / 80ºN. 

 

 

Figura 2.5.1.1- Lineamentos estruturais existentes na zona de Aboim (modificado a partir das Cartas Geológicas 

10-A- Celorico de Basto e 10-C- Peso da Régua). 
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2.5.2- Análise dos lineamentos estruturais existentes na zona de Aboim 

 

Através do diagrama de rosetas (Fig.2.5.2.1) verifica-se que toda esta zona é afectada por 

vários sistemas de falhas tardi-hercínicas com orientações preferenciais NE-SW e NW-SE, assim 

como também por um outro com orientação N-S sendo que de todos estes o sistema de lineamentos 

estruturais mais marcado é o NW-SE. Os principais lineamentos estruturais existentes na zona de 

Aboim definem duas direcções preferenciais, N50ºE, resultante das linhas de fractura que promoveram 

o encaixe do Rio Tâmega e N50ºW, marcado pela falha de Fornelo-Padronelo. A maior frequência de 

comprimento dos lineamentos existentes na zona de Aboim corresponde às direcções N50ºE, N50ºW e 

N10ºE (Fig. 2.5.2.2). 

 

 

Figura 2.5.2.1- Diagrama de rosetas com representação das direcções de fracturação na zona de Aboim. 

 

 

Figura 2.5.2.2- Diagrama de rosetas com a representação do comprimento das principais famílias de 

falha na região de Aboim. 
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2.5.3- Lineamentos estruturais existentes na zona granítica de Amarante 

 

 

Na zona de Amarante também foi feita uma análise dos lineamentos estruturais pelo mesmo 

método utilizado anteriormente do qual resultou a tabela do Anexo A.II) e a figura 2.5.3.1. Em 

Amarante mais precisamente em Vila Meã existem mesmo fracturas que se encontram mascaradas 

pela arenização, sendo muito difícil ou mesmo impossível a sua medição. Em determinadas zonas de 

Vila Meã as evidências de fractura são detectáveis através de algumas zonas de falha com instalação 

de quartzo milonitizado e com direcção N50ºE.  

Foram também efectuadas medições junto ao actual edifício do tribunal judicial de Amarante e 

verificou-se que a maior parte da fracturação existente no local resultava da falha proveniente do 

próprio encaixe do rio Tâmega (N50ºE). 

 

Figura 2.5.3.1- Lineamentos estruturais existentes na zona granítica de Amarante (modificado a partir 

das Cartas Geológicas 10-A- Celorico de Basto e 10-C- Peso da Régua). 
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2.5.4- Análise da fracturação da zona granítica de Amarante 

 

Os lineamentos estruturais N50ºE e N50ºW estão também presentes na zona granítica 

de Amarante (Fig.2.5.4.1).  

 

 

Figura 2.5.4.1- Diagrama de rosetas com representação das direcções de fracturação na zona de 

Amarante. 

 

A maior frequência do comprimento dos lineamentos estruturais nesta zona granítica de 

Amarante verifica-se segundo as direcções N80ºE, N40ºW, N20ºE e N10ºW (Fig 2.5.4.2), sendo 

também de destacar as orientações próximas de E - W. 

 

 

Figura 2.5.4.2- Diagrama de rosetas com a representação do comprimento das principais famílias de 

falha na região de Amarante.  
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CAPÍTULO 3 

 

Caracterização petrográfica, mineralógica e 

geoquímica dos granitos 
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3.1- Maciço de Amarante 

 

Segundo Martins (1998); Neiva e Gomes (2001) e Azevedo & Valle Aguardo (2006), o 

maciço que envolve a zona de Vieira do Minho e Amarante é constituído por granitóides tardi-

tectónicos, isto é, o maciço instalou-se na fase final da 3ª fase de deformação hercínica.  

Macroscopicamente o granito existente em Amarante é dominantemente biotítico com carácter 

porfiróide podendo mesmo os megacristais de feldspato atingir dimensões até 10 centímetros, 

distribuindo-se numa matriz de grão grosseiro (AT1- amostra de granito existente na zona de Telões) e 

grão médio (AT2- granito existente na zona de Padronelo).  

 

3.2- Características texturais e composição mineralógica  

 

Dado o seu carácter tarditectónico, este granito evidencia aspectos texturais que demonstram 

alguma deformação, desde subgranulação, por vezes intensa, de quartzo, extinção ondulante em 

determinadas fases minerais, nomeadamente quartzo, biotite e raramente moscovite e por fim 

deformação de superfícies planares através de planos de macla nas plagioclases.  

O granito existente na região de Amarante é caracterizado por uma textura hipidiomórfica 

granular, porfiróide, constituído por quartzo, plagioclase, feldspato potássico, moscovite e biotite 

como minerais essenciais, dando especial importância aos minerais acessórios (apatite, zircão, 

monazite e ilmenite) pois são estes que incorporam os elementos de terras raras e outros elementos de 

potencial radiológico. De certa forma, vamos tentar estabelecer uma correspondência entre o teor em 

minerais acessórios e o potencial de radão neste granito. A silimanite sob a forma de fibrolite e a 

andaluzite surgem também como fases acessórias. Como minerais secundários estão presentes a 

clorite, a fluorite e rútilo.  

 

3.3- Descrição Macroscópica 

 

As duas amostras de granito existente na zona de Amarante nomeadamente em Telões (AT1) e 

Padronelo (AT2) mostram tratarem-se de um granito leuco a mesocrático, de grão médio a grosseiro, 

porfiróide com grande abundância de biotite. A sua composição mineralógica consiste essencialmente 

de quartzo, plagioclase, feldspato potássico e biotite, por vezes na forma de agregados (Fig.3.3.1).  
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Figura 3.3.1 – Amostras macroscópicas do granito existente na zona de Amarante (A- AT1- Granito existente na 

zona de Telões; B-AT2- Granito existente na zona de Padronelo). 

 

3.4- Descrição microscópica  

3.4.1- Microscopia óptica 

 

Verificou-se com duas amostras de granito da região de Amarante que, ambas são muito 

semelhantes ao granito de Vieira do Minho descrito por Martins (1998). Sob o ponto de vista 

petrográfico, as duas amostras exibem texturas um pouco diferentes, mas composições mineralógicas 

idênticas optando assim pela sua junção na descrição. Na Figura 3.4.1.1 encontram-se representadas as 

lâminas correspondentes às amostras de mão do granito de Amarante.  

 

 

 

Figura 3.4.1.1- Lâminas delgadas do Granito existente na região de Amarante (A- AT1- Granito existente na 

zona de Telões; B-AT2- Granito existente na zona de Padronelo). 
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3.4.2- Minerais essenciais 

 

O granito em estudo possui quartzo xenomórfico, com cristais bem desenvolvidos com bordos 

recortados e extinção ondulante e cristais com textura em mosaico resultantes de fenómenos de 

recristalização (Fig.3.4.2.1). De referir também que com o aumento da intensidade da deformação é 

frequente existir esta subgranulação progressiva nos cristais de quartzo.   

 

  
 

 
Figura 3.4.2.1 - Aspecto de subgranulação do quartzo no granito existente na amostra AT1 (Nícois X). 

O quartzo aparece também sob a forma de pequenas inclusões vermiculares (Fig.3.4.2.2) ou 

goticulares (Fig. 3.4.2.3) no interior do feldspato potássico e plagioclases e ainda em associação 

mirmequítica com a plagioclase, no contacto desta com o feldspato potássico (Fig.3.4.2.3). 

Os megacristais são pertíticos (Fig.3.4.2.2), podendo coexistir num mesmo cristal mais do que 

uma geração de pertites. Observa-se também o aparecimento de pequenos cristais de albite com 

maclas polissintéticas que se desenvolvem segundo determinadas direcções preferenciais 

nomeadamente planos de macla e antigas pertites, sugerindo a existência de um processo de 

albitização tardio representado sob a forma de substituição de grande parte do cristal hospedeiro. 

 

           

 

 

Figura 3.4.2.2- Inclusões vermiculares no 

interior do feldspato potássico pertítico e 

mirmequites no bordo (Mrq), (Nicóis X). 

Figura 3.4.2.3- Mirmequites (Nicóis X). 
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O feldspato potássico encontra-se na forma de megacristais hipidiomórficos de microclina, 

com maclas do tipo Carlsbad e com reticulado nítido, em xadrez (Fig.3.4.2.4). Podem ocorrer 

megacristais de ortoclase com macla de Carlsbad que não exibem qualquer reticulado ou onde não 

existem domínios com macla em xadrez, correspondendo estas a zonas mais alteradas (Fig. 3.4.2.5). É 

frequente a existência de inclusões de plagioclase zonada, com orlas de composição mais sódica e 

quartzo goticular. O feldspato potássico pode ocorrer associado à biotite, constituindo fusos alongados 

dispostos ao longo das clivagens. A plagioclase (Fig. 3.4.2.5) é o feldspato mais abundante e ocorre 

sob a forma de cristais idiomórficos a hipidiomórficos, e raramente sob a forma de megacristais 

zonados. 

 

           

 

 

 

 

Segundo Martins (1998), estas plagioclases zonadas representam a geração mais precoce 

podendo mesmo conter inclusões de biotite, zircão e quartzo goticular. Em geral, a alteração é 

importante e manifesta-se quer pelo desenvolvimento de sericite (moscovite muito hidratada) em 

agregados dispersos no núcleo dos cristais quer pelo aparecimento de palhetas de moscovite 

secundária que se dispõe ao longo das clivagens (Fig.3.4.2.5).  

A biotite é geralmente hipidiomórfica e ocorre sob a forma de cristais isolados e de agregados 

menores com cor castanha avermelhada e pleocroísmo variável. As inclusões mais frequentes da 

biotite são de zircão, com halos com forte pleocroísmo, apatite, ilmenite e monazite. A cloritização é 

discreta manifestando-se ao longo dos planos de clivagem da biotite, contudo é mais intensa quando 

após a substituição da biotite por clorite, ocorre exsudação de agulhas de rútilo formando uma textura 

sagenítica. Ocasionalmente na amostra correspondente à zona de Padronelo (AT2), observou-se nas 

biotites a ocorrência de fluorite identificada pela sua cor violácea em nicóis paralelos, em fusos 

paralelos às direcções de clivagem (Fig. 3.4.2.6).  

Figura 3.4.2.4- Feldspato sob a forma de 

microclina (Mcl) (Nicóis X). 

Figura 3.4.2.5- Plagioclase (Pl) zonada com 

núcleo alterado (sericitizado) e bordo são e 

quartzo (Qtz) (Nicóis X). 
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A moscovite é pouco abundante e pode desenvolver-se aproveitando o plano de macla do 

feldspato potássico podendo mesmo substituí-lo (intercrescimentos simplectíticos) (Fig. 3.4.2.7). A 

moscovite pode também ser formada a partir da plagioclase, sendo esta situação mais rara 

apresentando-se sob a forma de palhetas de pequenas dimensões que crescem segundo planos 

cristalográficos do mineral hospedeiro, quer também em forma de cristais desenvolvidos. Quando a 

moscovite se encontra relacionada com a biotite, ocorre sob a forma de inclusão na biotite com 

orientação estrutural diferente do mineral hospedeiro (Fig. 3.4.2.8). Os cristais de moscovite mais 

frequentes nestas duas amostras correspondem a uma geração de moscovite tardia, observados sob a 

forma de moscovite secundária.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4.2.7- A moscovite (Msc) 

desenvolve-se aproveitando os planos de 

macla da microclina (Mcl). (Nicóis X). 

Figura 3.4.2.8- A moscovite secundária 

(Ms) é proveniente da inclusão desta na 

biotite (Bt). (Nicóis X). 

Figura 3.4.2.6- Fluorite (Flt) inclusa em 

biotite (Bt) (Nicóis //). 
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3.4.3- Minerais acessórios 

 

A apatite (Fig. 3.4.3.1) ocorre como inclusão frequente na biotite, mas também como inclusão 

nos cristais de zircão, e raramente nos feldspatos e quartzo. Surgem como cristais idiomórficos e com 

secção hexagonal e hábito acicular, muitas vezes atravessando as interfaces dos diferentes cristais. O 

hábito acicular da apatite foi considerado por Wyillie et al. (1962) in estudo de Teixeira (2008) como 

resultado do arrefecimento rápido do magma e o hábito prismático resulta de um arrefecimento lento.  

O zircão (Fig. 3.4.3.1) é abundante em cristais maiores mostrando frequentemente uma forma 

euédrica com halos pleocróicos nítidos ocorrendo também como inclusão da biotite. 

A monazite encontra-se sempre associada à biotite, na qual desenvolve fortes halos 

pleocróicos, ou então, associada ao zircão (Fig. 3.4.3.2).  

 

           

 

 

 

As imagens obtidas com electrões retrodispersados e secundários, no MEV da UTAD e na 

microssonda electrónica no laboratório do LNEG em S. Mamede Infesta evidenciam no granito de 

Amarante inclusões no zircão (Fig.3.4.3.3) e zonamento nestes cristais (Fig.3.4.3.4 e Fig.3.4.3.7). 

Neste granito também se destaca a associação de diversos minerais acessórios tais como a apatite, 

ilmenite, monazite e zircão (Fig.3.4.3.5, Fig.3.4.3.6, Fig.3.4.3.8 e Fig.3.4.3.9 e Fig.3.4.3.13) e mais 

raramente sulfuretos (pirite, arsenopirite e calcopirite) e óxidos de urânio (uraninite) (Fig.3.4.3.10 e 

Fig.3.4.3.12) e minerais de tório (torite e torianite) (Fig.3.4.3.11 e Fig.3.4.3.14) inclusos na biotite. 

 

Figura 3.4.3.1- Biotite (Bt) com inclusões 

de zircão (Zrc) e apatite (Ap) (Nicóis X). 

Figura 3.4.3.2- Biotite (Bt) com inclusões 

de monazite (Mnz) e apatite (Nicóis X). 
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Figura 3.4.3.7- Granito AT2 - Zircão com 

zonamento pouco intenso. 

 

Figura 3.4.3.8- Granito AT2 - Monazite 

(Mnz) muito fracturada. 

Figura 3.4.3.3-Inclusão de monazite no 

zircão. 

Figura 3.4.3.4- Cristal de zircão. 

Figura 3.4.3.5- Biotite com inclusões de 

ilmenite, monazite, zircão e apatite. 

Figura 3.4.3.6- Biotite com inclusões de 

ilmenite, zircão e apatite. 
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Figura 3.4.3.9- Granito AT1 - Monazite  

(Mnz) muito fracturada. 

 

 

Figura 3.4.3.10- Granito AT1 – Uraninite  

(Urn) rodeada por sulfuretos (Sf). 

  
 

Figura 3.4.3.11- Granito AT1 – Torianite 

(Th) inclusa no quartzo. 

 

 

Figura 3.4.3.12- Granito AT1 – Inclusão de 

apatite (Ap) na biotite (Bt), com zircão 

(Zrc), monazite (Mnz), alanite (Aln) e 

uraninite (Urn). 

 

  

 

Figura 3.4.3.13- Granito AT1 – Apatite 

(Ap), alanite (Aln), monazite (Mnz) e zircão 

(Zrc). 

 

Figura 3.4.3.14- Granito AT1 – Monazite 

(Mnz), torite (Tht) e zircão (Zrc). 
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Observações na microssonda electrónica instalada no Laboratório do LNEG em S. Mamede 

Infesta, permitiram confirmar a identificação dos diversos minerais acessórios, cujos espectros de 

raios-X são apresentados na figura 3.4.3.15. Verifica-se a presença de cristais de monazite ricos em 

Ce, La, Nd e U. A torite ( (Th, U) SiO4) concentra apenas U e Th, a uraninite (UO2) U e Pb, a torianite 

(ThO2) Th, U, Si e O. 

  
 

a) Granito AT1 – Espectro da torite. b)  Granito AT1 – Espectro da uraninite. 

 
 

 

c) Granito AT1 – Espectro da torianite. d) Granito AT2 – Espectro do zircão 

  

 
e) Granito AT2 – Espectro da monazite. 

Figura 3.4.3.15- Imagens de espectros de minerais acessórios dos granitos AT1 e AT2.  
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A silimanite é muito pouco frequente nestas duas amostras de granito embora ocorra na forma 

de palhetas sem qualquer orientação preferencial e dispersa no núcleo do cristal de moscovite (Fig. 

3.4.3.16).  

A andaluzite é também extremamente rara tendo sido observada em ambas as amostras de 

granito da região de Amarante, mas em maior quantidade em comparação com a silimanite (Fig. 

3.4.3.17). 

 

           

 

 

 

3.4.4- Minerais secundários e alteração tardi a pós magmática 

 

Através da descrição petrográfica observada, constata-se que a textura destas duas amostras 

evidencia fenómenos de alteração deutérica, tardi a pós-magmática. Estes fenómenos produziram 

transformações nas fases minerais primárias nomeadamente a microclinização e albitização do 

feldspato potássico e a albitização da plagioclase inicial. A moscovitização da biotite, feldspato 

potássico, plagioclase e a cloritização da biotite também foram provenientes destes fenómenos 

anteriormente referidos.  

Para além da moscovite já descrita anteriormente e que se encontra em menor abundância 

nestas duas amostras de granito, também se verifica a presença de clorite (Fig. 3.4.4.1) que 

corresponde à alteração da biotite que neste caso é bastante discreta mostrando evidência nos bordos e 

nos planos de clivagem podendo mesmo conter agulhas de rútilo. 

A fluorite (Fig. 3.4.2.6) de cor violácea é escassa, francamente tardia e encontra-se quase 

sempre associada à cloritização da biotite.  

O rútilo encontra-se relacionado com a cloritização da biotite ocorrendo na forma de agulhas 

(textura sagenítica).  

Figura 3.4.3.16- Silimanite (Sil) dispersa 

na Moscovite (Msc) e cristal de andaluzite 

associado (And) (Nicóis X). 

Figura 3.4.3.17- Andaluzite (And) sempre 

associada neste granito à Biotite (Bt) e à 

moscovite (Msc) (Nicóis X). 
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3.5- Composição química dos elementos maiores e menores 

 

As análises químicas dos óxidos e elementos menores das amostras do granito de Amarante 

foram efectuados no laboratório OMAC na Irlanda, com excepção dos valores de U e Th utilizados na 

Tabela I, os quais foram obtidos através de espectrometria gama no LRN de Coimbra.  

3.5.1- Elementos maiores e menores 

 

Para se fazer um estudo sobre a radioactividade natural de uma região é necessário proceder à 

análise da geoquímica, essencialmente no que diz respeito à concentração e distribuição dos elementos 

radiogénicos nas litologias dessa região. Existia já alguma informação geoquímica relativa a 

elementos maiores e menores incluindo os radiogénicos num estudo efectuado por Martins (1998). 

Neste sentido, vamos comparar os valores agora obtidos com os do estudo nas duas unidades 

graníticas e seus estádios de alteração.  

De um modo geral, verifica-se que os valores dos elementos maiores são semelhantes nas duas 

amostras de granito da região de Amarante (AT1 e AT2). No entanto para os elementos menores há 

maiores discrepâncias que podem ser devidas à diferença nos métodos analíticos. Da análise da tabela 

destaca-se, que o granito AT1 é mais rico em Al2O3, MgO, CaO, K2O e mais pobre em SiO2 que o 

AT2.  

Foram definidos na região vários estádios de alteração segundo a classificação geotécnica 

desde W1 que corresponde a rocha sã até um material completamente desagregado e já solo (W5). 

Para as amostras que correspondem aos estádios de alteração W2 e W3 do granito AT1 (GAW2, 

GAW3) e estádio de alteração W5 para a amostra AT2 (GAW5) verificam-se que possuem em alguns 

casos valores muito diferentes dos da rocha original. De acordo com a tabela I verifica-se alguma 

correspondência nos elementos maiores das amostras de Amarante com os do maciço de Vieira do 

Minho proposto por Martins, (1998). Entre os elementos maiores o potássio é o único que contribui 

Figura 3.4.4.1- Clorite com agulhas de rútilo (Cl) associada à alteração da biotite (Bt) (Nicóis X). 
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para a emissão de radiação total, mas os teores de K2O não denotam ter significativa variabilidade 

apresentando a amostra AT1 o valor mais alto.  

Quanto aos teores das amostras alteradas verifica-se que de todas, a amostra GAW3 é a mais 

pobre em Fe2O3, MnO, CaO, Na2O, TiO2, P2O5,V, Zr, Y, Sr e Ba sendo mais rica em SiO2, K2O, PF, 

Rb e W. 

Nos elementos menores radiogénicos, U e Th, a amostra de granito AT2 possui os teores mais 

elevados de urânio (18,2 ppm) e o granito GAW5 possui teores mais elevados de Th (32,2 ppm) que 

os restantes granitos.  
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Tabela I - Análises químicas dos granitos e respectivos estádios de alteração, Óxidos expressos em (%) e 

elementos menores em (ppm). 

% AT1 

GMR  

(Martins, 

1998) 

AT2 
GVM  

(Martins, 1998) 
GAW2 GAW3 GAW5 

SiO2 68,48 67,81 - 70,34 75,39 67,74- 72,56 68,77 71,41 70,45 

Al2O3 15,25 14,11- 14,86 13,32 13,86 - 15,17 14,95 14,36 13,28 

Fe2O3 2,42 3,34 - 3,97 2,04 2,50 - 4,19 2,47 2,33 2,71 

MnO 0,031 0,04 – 0,05 0,034 0,02 - 0,04 0,033 0,023 0,036 

MgO 0,54 0,81 - 1,13 0,3 0,44 - 0,91 0,51 0,36 0,58 

CaO 1,29 1,58 - 2,08 0,88 1,12 - 2,08 0,78 0,09 0,79 

Na2O 3 3,00 - 3,02 2,92 2,91 - 3,12 2,17 0,71 1,98 

K2O 6,12 4,94 - 4,99 5,07 4,91 – 5,15 5,71 5,96 4,55 

TiO2 0,38 0,51 - 0,68 0,21 0,32 - 0,60 0,39 0,27 0,4 

P2O5 0,24 0,29 - 0,32 0,24 0,20 - 0,26 0,3 0,08 0,26 

PF 1,08 0,65 - 0,78 0,86 0,65 – 0,76 1,88 3,9 2,18 

Total 98,856 99,68- 99,72 101,264 99,52 - 99,76 97,964 99,493 97,217 

 ppm 

 

 

 

 

   V 16,75 32 - 43 7 19 - 38 19,6 12,6 20,4 

Nb 13 16 - 20 12,8 12,8 - 17,7 13 12,8 14,2 

Sn 8 13 - 18 8 15 - 19 8 11 9 

Zr 153,5 211 - 245 94 150 - 285 184 126 194 

Sc 4,5 - 4 - 4 4 5 

Y 13,95 17 - 20 15,8 14 - 28 19,2 8,6 19,5 

Sr 142,35 146 - 212 63,6 102 - 208 128 63,5 96,5 

Ba 512,05 497 - 734 166,8 394 - 826 481,5 195,5 338,2 

Rb 322,7 284 - 319 324,4 232 - 280 312,1 331,2 285,2 

W 2,35 2,9 - 3,0 1,2 3,1 - 3,2 1,6 6,8 2,6 

Ta 1,75 1,96 - 2,21 1,6 1,41 - 1,45 1,5 1,7 1,9 

U 10,3 3,58 - 5,40 18,2 4,71 - 4,76 6,4 7,0 8,5 

Ga 20,65 18 - 24 20,1 17 - 21 20,5 21,6 20,2 

Th 26,1 27 - 31 18,3 20 - 30 27,5 25,1 32,2 

Hf 4,5 6 – 7,20 3 5,10- 7,90 5 4 6 

La 38,35 45,54 – 62,88 23,5 31,78 – 57,90 40,1 26,9 42,7 

Pr 10,05 - 6,2 - 10,4 7 11,2 

Ce 83,6 90,33 - 123,7 52,2 63,84 - 115,5 86,6 60,5 94,9 

Nd 35,3 38,65 - 55,6 22,6 27,79 - 50,44 37,7 24,6 39,8 

Eu 0,9 1,03 - 1,50 0,4 0,87 - 1,59 1 0,5 0,7 

Gd 5 5,74 - 7,32 3,9 5,14 - 7,93 5,8 3,5 6,1 

Tb 0,65 - 0,6 - 0,8 0,5 0,8 

Dy 3,2 3,82 - 4,92 3,3 3,64 – 5,98 4,2 2,2 4,1 

Ho 0,5 - 0,6 - 0,7 0,3 0,7 

Er 1,15 1,66 - 2,18 1,2 1,37 - 2,68 1,5 0,7 1,6 

Tm 0,1 - 0,2 - 0,2 <0,1 0,2 

Yb 0,85 1,74 - 1,98 0,9 1,11 - 2,97 1,1 0,5 1,1 

Lu 0,1 0,26 - 0,34 0,1 0,18 - 0,48 0,2 <0,1 0,2 
PF- perda ao rubro; - não determinado 



————— CAPÍTULO 3-CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA, MINERALÓGICA E GEOQUÍMICA DOS GRANITOS—— 

 

RADIOACTIVIDADE NATURAL NA REGIÃO DE AMARANTE 

- 40 -  

 

3.5.2- Terras raras 

 

Segundo Martins (1998), os minerais acessórios existentes nas rochas ígneas tais como a 

monazite, alanite, zircão, esfena, apatite, xenótimo, uranotorite, torite, chernovite e polycrase são 

conhecidos por dominarem o comportamento magmático e a distribuição final das terras raras. A 

maior parte do zircão e da monazite encontram-se incluídos na biotite, mineral cujo fraccionamento 

controla parcialmente a evolução primária magmática dos granitos. Portanto a abundância das terras 

raras ao ser condicionada pelo fraccionamento destes minerais diminui com o aumento do índice de 

diferenciação nas rochas granitóides (Evans & Hanson, 1993 in Martins, 1998). 

A alanite, a monazite e a apatite provocam uma diminuição da concentração das terras raras 

leves e intermédias e as terras raras pesadas são removidas pela fraccionação do zircão, esfena e 

xénotimo. A plagioclase concentra o Eu e a sua fraccionação origina um aumento da anomalia 

negativa (Martins, 1998).  

A configuração dos perfis de terras raras dos dois granitos (Fig.3.5.2.1) é idêntica à dos 

granitos calcoalcalinos determinados por (Martins, 1998). Os teores de TR nas duas amostras de 

granito (AT1 e AT2) (Fig.3.5.2.1) também evidenciam uma semelhança com os espectros de TR do 

granito de Vieira do Minho e Moreira de Rei (Martins, 1998) como anteriormente já foi referido pelo 

facto dos seus espectros serem subparalelos nas terras raras leves e se cruzarem nas terras raras 

pesadas leva-nos a admitir a existência de alguma individualização destas duas amostras.  

A evolução geoquímica de cada uma das unidades constituintes do maciço existente em 

Amarante é caracterizada por um comportamento compatível das terras raras pesadas (Dy, Ho, Er e 

Yb) que pode ser explicado através do fraccionamento de minerais como o zircão e a monazite, cuja 

presença foi comprovada na petrografia. Quanto aos teores de TRL (Terras raras leves) a amostra AT1 

possui maiores teores que o AT2, o que significará mais abundância da monazite, alanite e a apatite no 

granito AT2. 

 

Figura 3.5.2.1 - Espectros de terras raras (TR) normalizadas em relação ao Condrito C1 (Rollinson, 1993), das 

amostras de granito de Telões (AT1) e granito de Padronelo (AT2). 
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Continuando uma análise dos teores de terras raras projectaram-se na figura 3.5.2.2, os 

diagramas de variação normalizados para o Condrito C1 dos vários granitos. Os granitos AT1, AT2, 

GAW2 e GAW5 apresentam diagramas de terras raras sub-paralelos e ligeiramente mais fraccionados 

que o GAW3. De notar através do diagrama que o granito AT2 é o mais pobre de todos em TRL e o 

GAW3 o mais pobre em TRP.  

 

 

Figura 3.5.2.2 - Espectros de terras raras (TR) normalizadas em relação ao Condrito C1 (Rollinson, 1993), das 

amostras de granito de Telões (AT1, GAW2 e GAW3) e granito de Padronelo (AT2 e GAW5). 

 

Os perfis de terras raras das três amostras alteradas mostram que o GAW5 é o mais rico em 

terras raras, enquanto que, o GAW3 é o mais pobre em todas a s terras raras, podendo significar que o 

GAW3 é o granito que corresponde a maior intensidade de alteração, (Cathelineau, 1988). 
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O radão como factor da radioactividade natural  
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4.1- História da radioactividade 

 

Tudo começa na realidade em 1895 quando Wilhelm Conrad Roentgen fez incidir um feixe de 

raios catódicos sobre o vidro e metais produzindo uma estranha radiação. Nessa altura as suas 

propriedades despertaram muito interesse na classe médica, tendo sido criado em 1896 a primeira 

unidade de radiografia nos Estados Unidos [1]. 

Henry Becquerel descobriu, em 1896, a radioactividade na sequência da investigação das 

propriedades de materiais fluorescentes (sais de urânio), aos quais reconheceu a emissão de radiação 

independentemente da indução por uma fonte de energia externa (Teixeira e Faísca, 1992, Neves e 

Pereira, 2004) (Fig.4.1.1). 

 

 

Figura 4.1.1- Disco fotográfico imprimido por Becquerel através da radioactividade de urânio [1]. 

 

O casal Pierre e Marie Curie foram os responsáveis, em 1898, pelo isolamento dos elementos 

químicos naturalmente radioactivos, o polónio e o rádio. Foram os primeiros a usar o termo 

radioactividade e pela descoberta extraordinária que fizeram receberam o prémio Nobel em 1903 e 

mais tarde em 1911, Marie Curie recebeu o prémio Nobel da Química e morreu em consequência das 

radiações a que foi exposta nos seus estudos [1]. 

Em 1899 Ernest Rutherford foi responsável pela primeira datação radiométrica de rochas 

identificando assim as radiações alfa e beta. A teoria de Dalton nos finais do sec XIX estabeleceu que 

os átomos são os constituintes básicos da matéria. Estes seriam partículas pequenas e indivisíveis. 

Cada elemento químico seria constituído por um tipo de átomos iguais a si e quando combinados 

átomos de vários elementos formariam compostos novos. Em 1905 Rutherford define a estrutura do 

átomo e segue-se Bohr em 1913, com um modelo em que os protões e os neutrões ocupam uma região 

central densa do átomo a que chama núcleo atómico. Em torno deste núcleo existem partículas que 
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descrevem órbitais, os chamados electrões. A atracção eléctrica entre os protões e os electrões é um 

dos processos que fornece estabilidade ao átomo [1]. 

James Chadwick mostra em 1914 que o espectro da radiação Beta é contínuo. O núcleo 

atómico foi descoberto em 1911 por Rutherford, Geiger e Marsden. Em 1932, James  Chadwick 

descobre o neutrão enquando Irene e Frédéric Curie observaram o decaimento do neutrão. O neutrino 

(electrão da radiação beta) é descoberto em 1956 por F. Reines e C. Cowan [1]. 

Em 1934, Irene e Frédéric- Curie descobrem a radioactividade artificial, recebendo mais tarde 

o prémio Nobel da Química em 1935. Até 1935 foram descobertos núcleos atómicos que emitem 

radiação de forma natural: radioactividade natural. Em 1938, Hahn e Strassmann demonstraram que o 

núcleo de urânio se podia separar em duas partes, por um processo de cisão do núcleo. Alguns meses 

mais tarde Joliot-Curie, Halban e Kowarski descobrem uma emissão neutrões após a fragmentação do 

núcleo de urânio. Em 1948, Joliot-Curie desenvolveu o primeiro reactor nuclear francês denominado 

Zoe. A primeira bomba nuclear explodiu a 16 de Julho de 1945 no deserto de Alamogordo. O grande 

problema dos resíduos ainda não está totalmente resolvido mas desde 1994, alguns ensaios foram 

feitos no CERN para demonstrar a viabilidade da ligação entre uma partícula aceleradora e uma 

central nuclear utilizando tório em vez de urânio, produzindo menos resíduos radioactivos [1]. 

 

4.2- Tipos de radiação ionizante 

 

A radioactividade consiste na transformação natural e espontânea de isótopos instáveis, em 

isótopos de elementos químicos estáveis ou instáveis, com a emissão de radiação alfa ou beta. A 

radiação que recebemos directamente com origem nas rochas, solos e materiais de construção é 

dominantemente radiação gama ou beta. É gerada pelo decaimento dos elementos potássio, urânio e 

tório, presentes nos materiais da crusta terrestre. Nestes materiais são relevantes três isótopos que 

geram extensas cadeias de decaimento, designadamente 
235

U, 
238

U, e 
232

Th, bem como o isótopo 

radioactivo de potássio 
40

K. 

 

A radioactividade assim como os raios-X são ambos utilizados actualmente na assistência 

médica, na Biologia, na Arqueologia para restaurar antiguidades, para preservar alimentos, etc… A 

radioactividade artificial torna-se benéfica se os cientistas e as pessoas responsáveis forem capazes de 

manter a sabedoria na ciência e a utilização adequada da ciência para a sabedoria. A radioactividade 

natural é maléfica quando o fundo natural presente nas rochas é muito elevado. 

 

Não é possível prever o momento em que um isótopo específico irá decair por desintegração 

radioactiva, no entanto é possível medir a velocidade a que tal processo decorre, sendo esta 
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característica de cada isótopo, e exprime-se sob a forma de constante de decaimento. Em termos 

práticos, é mais perceptível traduzir a velocidade de decaimento através do conceito de meia-vida, que 

corresponde ao tempo necessário para que uma certa quantidade de átomos de um isótopo se reduza a 

metade por desintegração radioactiva espontânea. As partículas emitidas nos processos de 

desintegração radioactiva constituem radiação ionizante, atendendo a que ao interagirem com a 

matéria têm capacidade para deslocar electrões das orbitais atómicas, transformando assim átomos 

neutros em iões. As radiações ionizantes são compostas pelas radiações α, β , γ , raios-X e alguns 

neutrões também apresentam carácter ionizante (Teixeira e faísca, 1992, Neves e Pereira, 2004). 

 

4.2.1- Radiação alfa (α) 

 

A emissão de radiação alfa ocorre quando existe emissão de partículas alfa. No exemplo 

abaixo identificado, ao ocorrer o decaimento do isótopo de U235, o qual se converte espontaneamente 

no isótopo 231 de tório, por consequência este apresenta um número atómico duas unidades inferior e 

um número de massa 4 unidades também inferiores resultando posteriormente na emissão de uma 

partícula alfa (Teixeira e Faísca, 1992, Neves e Pereira, 2004). 

 

       
   

  
     

  

 

4.2.2- Radiação beta (β) 

 

O decaimento beta resulta da conversão no núcleo atómico de um neutrão num protão, sendo 

emitido um electrão para poder ser conservada a carga eléctrica total, o qual corresponde à partícula 

beta. Neste caso, o isótopo descendente apresenta o mesmo número de massa, mas um número 

atómico superior numa unidade e como exemplo temos o decaimento do isótopo 40 de potássio, que se 

converte por transformação beta no isótopo 40 de cálcio. 
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4.2.3- Radiação gama (γ) 

 

Nos dois tipos de decaimento acima referidos, o núcleo do isótopo descendente permanece em 

geral num estado de excitação, sendo a energia dissipada através da emissão de radiação gama, de 

carácter electromagnético correspondente a fotões de elevada energia. A instabilidade dos átomos que 

conduz à sua desintegração radioactiva resulta de um desequilíbrio nos núcleos entre o número de 

neutrões e de protões, com predomínio dos primeiros. Assim, os processos de desintegração 

espontânea produzem isótopos descendentes com menor número de neutrões (Teixeira e Faísca, 1992, 

Neves e Pereira, 2004). 

 

4.2.4- Raios-X 

 

Após a descoberta dos raios-X as espectroscopias que envolvem os raios-X estão sempre 

presentes no amplo contexto das actividades humanas. Os raios X são semelhantes aos raios gama pela 

alta frequência que possuem e baixos comprimentos de onda. 

A principal diferença é que enquanto os raios gama são produzidos no núcleo dos átomos, os 

raios-X podem ter origem na electrosfera ou por fragmentação de electrões. Os raios-X são de origem 

artificial e são frequentemente usados para fins médicos e industriais (Mazzilli, 2002). 

 

4.3- Fontes de radiação ionizante 

 

As fontes de radiação podem classificar-se em dois tipos, em fontes naturais e fontes 

artificiais, sendo que as últimas são resultantes da actividade antrópica (Tabela II). As fontes artificiais 

de radiação assumem uma grande influência por parte da sociedade, mas como se pode verificar na 

figura 4.3.1 a radioactividade natural é a fonte maioritária de radiação a que o Homem se encontra 

sujeito. 

Tabela II- Principais tipos de Radiação Ionizante. 

Fontes de Radiação      

Ionizante 

Fontes                                                 

Naturais 

Radiação Cósmica 

Radiação Terrestre 

Radiação Interna 

Radão 

Fontes Artificiais                                        

ou                    

Antropogénicas 

Radiação Médica 

Outros: Centrais Nucleares, 

Actividades Militares e 

Ondas Electromagnéticas 
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Figura 4.3.1 – Distribuição proporcional das diferentes fontes de radiação (adaptado de Brookins, 1990). 

4.3.1- Fontes artificiais de radiação 

 

 

A principal fonte de radiação antropogénica está relacionada com a actividade médica. A 

radiação é aplicada para meios de diagnóstico médico (ex: raios-X, RNM, TAC) e em formas de 

tratamento de radioterapia. A radiação médica constitui, em média, cerca 17 % da dose total anual 

recebida (Costa, 1997). 

As restantes fontes artificiais de radiação representam menos de 1 % do total, estando 

relacionadas com a produção de energia em centrais nucleares ou actividades militares relacionadas 

com testes nucleares. Há ainda a referir o pequeno contributo das ondas electromagnéticas produzidas 

pelo homem, nomeadamente de ondas de rádio e ondas de televisão, com baixa perigosidade (Costa, 

1997). 

 

4.3.2- Fontes naturais de radiação 

4.3.2.1- Radiação cósmica  

 

A radiação cósmica constitui cerca de 8 a 12% da radiação à superfície da Terra (Costa, 1997), 

sendo proveniente do espaço exterior à atmosfera. O seu impacto a nível de superfície terrestre 

depende da posição geográfica na Terra e da altitude relativamente ao nível do mar. Segundo o mesmo 

autor esta radiação é menos intensa ao nível do mar, sofrendo um incremento de 100% por cada 2 km 

de altitude e é mais intensa ao nível dos pólos do que nas regiões equatoriais. 
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4.3.2.2- Radiação terrestre 

 

Dos três tipos de emissão radioactiva, alfa, beta e gama, apenas as duas últimas possuem 

capacidade significativa de propagação (Fig. 4.3.2.2.1). Desta forma, a radiação que recebemos 

directamente com origem nas rochas, solos e materiais de construção é dominantemente radiação 

gama ou beta, representando cerca de 15% da dose média anual de radioactividade. É gerada pelo 

decaimento dos elementos potássio, urânio e tório, presentes nos materiais da crusta terrestre.  

 

 

Figura 4.3.2.2.1 – O poder de penetração da radiação (adaptado de [2]). 

 

4.3.2.3- Radiação interna 

 

Esta radiação resulta do facto de na constituição química do organismo humano se incluir 

diversos isótopos radiogénicos, como 
14

C, 
40

K, 
137

Cs, 
3
H e todos os descendentes de 

235
U, 

238
U e 

232
Th. 

Na generalidade dos casos estes isótopos são provenientes da dieta alimentar (Costa, 1997). A 

radiação emitida proveniente da radiação interna representa cerca de 15% da dose total anual. 

 

4.3.2.4- Radão  (
222

Rn) 

 

Uma grande percentagem de radiação a que o ser humano está sujeito é atribuível ao radão. 

Estima-se que esta fonte de radiação representa cerca de 40% do total de radiação a que homem se 

encontra exposto (Brookins, 1990). Dada a sua relevância proceder-se-á à apresentação de algumas 

características do gás radão. 
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O radão é um gás presente em quantidades abundantes na natureza; com número atómico 86 

na Tabela Periódica, apresenta-se em estado gasoso, sendo designado de gás nobre por ter a sua 

camada electrónica de valência completa, não participando com facilidade em ligações químicas. É 

então assim quimicamente inerte e naturalmente radioactivo. 

É um gás incolor, inodoro e insípido, com uma densidade de 9,73 g.l
-1

 a 0ºC (Martínez,1999). 

As suas características físicas permitem que responda a gradientes de pressão e temperatura, fazendo-o 

difundir pelo solo ou pelos materiais de construção até alcançar o meio ambiente. O radão é o único 

elemento da série de decaimento do urânio que se encontra no estado gasoso à temperatura ambiente e 

também o único emissor gasoso de partículas alfa (Martínez, 1999). 

O radão tem três isótopos radioactivos: 

- 
219 

Rn (Actinão), pertence à família do actínio; com uma semi-vida de 4 segundos é praticamente 

indetectável, tendo pouca importância em termos radiológicos. 

- 
220

 Rn (Torão), descende do 
232

Th e é o mais abundante dos três isótopos. Com uma semi-vida de 

55segundos a sua contribuição para a dose de radiação é praticamente irrelevante, dada a sua escassa 

mobilidade, excepto nos lugares com elevada concentração de 
232

Th. 

- 
222

Rn (Radão), apesar da quantidade produzida naturalmente ser inferior à do isótopo torão, dado que 

a sua semi-vida é de 3,8 dias, este é o isótopo com maior importância em termos radioactivos, pois 

essa mesma semi-vida proporciona-lhe alguma mobilidade nos sistemas naturais. 

Estes isótopos têm períodos de meia vida que não excedem alguns minutos produzindo-se uma 

irradiação contínua no tecido pulmonar até se atingir a estabilidade na forma de chumbo (
206

Pb). A 

EPA estima que 1 a 3 em cada 100 pessoas que inalaram ar com concentrações não inferiores a 150 

Bq.l
-1

 (1 bequerel corresponde a uma desintegração por segundo), incorrem no risco de contrair cancro 

do pulmão sendo gravado no caso de fumadores devido à sinergia entre estes dois factores.  

De acordo com Brokins (1990) e descrevendo assim a figura 6, o principal isótopo em termos 

ambientais (
222

Rn) apresenta a mesma designação que o elemento químico, o que é usualmente motivo 

de alguma confusão. Conforme referido, resulta da cadeia de decaimento de 
238

U, que tem uma semi-

vida muito longa, 4,5 mil milhões de anos. O primeiro decaimento do urânio-238 consiste numa 

emissão alfa, transformando-se em tório (
234

Th). Seguem-se outros decaimentos originando 
234

Pa e 

234
U. Por decaimento alfa, forma-se de seguida o tório (

230
Th) e de seguida o rádio (

226
Ra), este com 

uma semi-vida de 1625 anos.  

Ao contrário das partículas que o originam, os descendentes do radão (
222

Rn) têm semi-vidas 

relativamente curtas, sendo todos sólidos. O 
222

Rn decai em polónio-218 emitindo uma partícula alfa 

(Fig.4.3.2.4.1). Com uma semi-vida de 3,05 minutos, o polónio liberta uma nova partícula alfa 

decaindo em chumbo-214 (
214

Pb), com uma semi-vida de 26,8 minutos. Este por sua vez decai por 

uma emissão beta em bismuto-214 (
214

Bi), com semi-vida de 19,7 minutos, seguindo-se nova 

transformação beta para polónio -214 (
214

Po), com semi-vida de 164 μs. Os decaimentos seguintes, que 
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geram diversas formas isotópicas até ao 
206

Pb, estável, apresentam já meias-vidas mais longas; às 

formas isotópicas 
214

Po sucedem-se 
210

Pb, 
210

Bi, 
210

Po e 
206

Pb (Brookins, 1990). 

 

 

 

 

Figura 4.3.2.4.1- Cadeia de decaimento de 
238

U (adaptado de Figueiredo, 1998). 

 

O radão penetra facilmente em papel, plástico, painéis de madeira e mesmo em algumas peças 

de betão. Provem do solo, da água ou mesmo de materiais de construção e pode também encontrar-se 

omnipresente numa camada de vários metros de ar junto ao solo, podendo penetrar em espaços 

confinados potenciando um carácter poluidor. 

Para traduzir a quantidade de radão presente por unidade de volume no ar utiliza-se 

normalmente a concentração expressa em Becquerel por metro cúbico (Bq.m
-3

) pelo que 1 Bq 

corresponde á desintegração de 1 átomo de radão por segundo, e essa desintegração que produz um 

novo átomo de um outro elemento radioactivo como por exemplo o polónio é acompanhada da 

emissão de uma partícula alfa. Para se exprimir as unidades de radão presente na água a concentração 

é em Bq.litro
-1

.  
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4.4- Limites recomendados 

 

A maior exposição ao radão ocorre no interior das habitações. Na atmosfera, as concentrações 

de radão são baixas e na ordem dos 0,1 a 10 Bq.m
-3

 não havendo na legislação nacional limite 

recomendado visto que este se dissipa depressa (Teixeira e Faísca, 1992; Yu et al., 2006). Nas águas, 

para os parâmetros alfa e beta o limite recomendado na legislação nacional através do decreto de lei nº 

306/2007 é respectivamente 0,5 e 1 Bq/l. Para o radão nas águas o limite é de 1000 Bq/l, valor de 

referência da recomendação europeia (2001/928/Euratom).  

Devido ao risco radiológico a que a população se encontra sujeita quando os níveis de radão 

no interior das habitações atingem valores preocupantes, as organizações internacionais competentes 

estabelecem valores limite para este gás. 

A Comissão das Comunidades Europeias (CCE) elaborou a 21 de Fevereiro de 1990 uma 

recomendação denominada (90/143/Euratom) com o intuito de proteger o público contra a exposição 

do radão no interior das habitações. Assim, de acordo com esta recomendação a concentração média 

anual de radão no interior das habitações construídas até 1990, não deve ultrapassar os 400 Bq.m
-3 

e 

nas futuras construções o valor recomendado é de 200 Bq.m
-3

. A legislação portuguesa publicada a 4 

de Abril de 2006 (DL nº 79/2006) referente à qualidade do ar interior fixa os valores permitidos em 

400 Bq.m
-3 

para a concentração de radão em edifícios de serviços, sendo a sua pesquisa obrigatória em 

edifícios novos e edifícios reabilitados construídos em zonas graníticas, nomeadamente nos distritos 

de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e Castelo Branco.  

Segundo Teixeira e Faísca, (1992), os valores acima referidos também são os limites de 

referência recomendados pela Comissão Internacional de Radioprotecção (ICRP), bem como pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) (Brookins, 1990). 

A maioria dos países europeus adoptou os limites referidos anteriormente à excepção dos 

EUA que fixaram os valores em 150 Bq.m
-3

 juntamente com o Canadá, que anteriormente possuía uma 

legislação que fixava os valores em 800 Bq.m
-3

. 
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4.5- Impacto e efeitos do radão na saúde humana 

 

O radão é reportado como o segundo maior factor de risco de cancro de pulmão, depois do 

tabaco (EPA, 2003) e um estudo recentemente publicado indica que o cancro do pulmão aumenta 

cerca de 16 % para cada aumento de 100 Bq/m
3
 nas concentrações de radão nas habitações (Darby et 

al., 2005). 

O radão incorpora-se no corpo humano quer através da inalação do ar quer por ingestão 

através da água. Emitindo ele próprio e alguns dos seus descendentes partículas alfa fracamente 

penetrativas mas energeticamente elevadas, o radão é considerado um potencial causador de danos 

celulares. Experiências efectuadas em ratos e cães sugeriram com a exposição a este gás, que a 

incidência de certos tumores aumenta e apresenta maior localização no tracto respiratório.  

Foram realizados estudos epidemiológicos em humanos que evidenciaram o papel 

carcinogénico do radão e dos seus descendentes radiológicos (Godinho, 1999). Para efectuar estudos 

sobre os efeitos das radiações ionizantes a National Research Council nos EUA nomeou uma comissão 

de cientistas que concluíram que o radão é um importante factor de risco para a saúde pública, na 

medida em que, se este gás for inalado no interior de espaços confinados torna-se responsável por 

ca.12 % das mortes por cancro do pulmão nos EUA, isto se coexistir o efeito sinergético radão/tabaco. 

Assim sendo, este efeito sinergético promove um risco acrescido para os fumadores.  

Quando o radão é inalado, entra em contacto com os tecidos pulmonares em zonas onde a sua 

reduzida espessura permite a irradiação de partículas alfa nos tecidos internos. A formação de 

descendentes sólidos como o 
218

Po e 
214

Po permitem que estes permaneçam nos pulmões aumentando 

assim a irradiação sucessiva nos tecidos (Coelho, 2006).  

Os descendentes do radão por possuírem carga positiva rapidamente se ligam aos aerossóis 

que serão posteriormente inalados e que em parte poderão ser removidos pelo efeito ―plate out‖, que 

significa que existe uma tendência para se fixarem à superfície de diversos materiais como móveis ou 

paredes (Neves, 2004).   

As partículas alfa emitidas durante a irradiação penetram nas membranas celular e nuclear das 

células interagindo com a molécula de DNA. Esta reacção provoca quebras na cadeia de DNA, e 

quando se verifica este processo, os mecanismos de defesa naturais são activados no sentido de 

corrigir a molécula tentando uni-la. A correcção imperfeita da cadeia de DNA desencadeia uma 

formação de células anormais eventualmente na forma de tumores (Coelho, 2006). 

O principal risco da exposição ao radão surge com o desenvolvimento de cancro de pulmão, 

mesmo quando os valores de radiação sejam reduzidos originando milhares de mortes por ano. Foram 

descobertos valores de concentrações de radão em habitações com a mesma perigosidade que os 

valores registados em minas de carvão ou de urânio (Silva, 2000). 
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Chen e Richardson (2005), procuraram estudar o efeito do radão na camada interna das 

artérias. Quando inalada uma pequena proporção do radão juntamente com os seus descendentes para 

o pulmão são rapidamente absorvidos para a corrente sanguínea, daí resultar a irradiação em diversos 

tecidos ou órgãos como por exemplo a íntima (camada interna das artérias). Esta camada é portanto o 

alvo principal resultando num processo inflamatório que conduz á arterosclerose. Estudos preliminares 

utilizaram membros alvos do público e concluíram que as crianças se encontram em maior risco 

devido à sua fina íntima e consequentes fracções maiores de dose recebidas. Em média as mulheres 

também fazem parte do grupo de maior risco em relação aos homens devido às menores dimensões 

arteriais. Dado que o radão é solúvel na gordura, os indivíduos doentes com lúmen obstruído deverão 

ter mais dose na íntima que os indivíduos normais. 

Os elementos radioactivos da série de decaimento do 
238

U presentes na água podem receber 

uma dose de radiação mas segundo,os radionuclideos não estão associados a um aumento substancial 

do risco de cancro na bexiga e rins (Kurttio et al., 2006). De acordo com o mesmo autor, experiências 

efectuadas com ratos sugeriram que o radão pode induzir cancro nos rins. Estudos anteriores do cancro 

do estômago (Auvien et al., 2005) e leucemia (Auvien et al., 2002) em relação à ingestão de 

radionuclideos também não revelaram um risco aumentado. 

As crianças encontram-se sujeitas a um maior risco ambiental de acordo com um artigo 

publicado no Journal of Pediatric Health care (Dunn et al., 2003) devido particularmente ao radão 

porque estas encontram-se mais vulneráveis à exposição tóxica, devido às suas características 

fisiológicas e comportamentais específicas. A criança ingere mais comida e água por volume corporal 

que um adulto, além disso respira mais rapidamente, inspirando proporcionalmente uma maior 

quantidade de ar por ciclo respiratório. Por outro lado as crianças permanecem mais perto do solo nas 

suas brincadeiras, e no fim todos estes factores contribuem para que estas crianças sejam alvos 

particularmente sensíveis à exposição de diferentes substâncias ambientais. Em estudo epidemológico 

recente, foi também encontrada uma associação significativa entre a inalação do gás radão e uma das 

formas de leucemia infantil (Yoshinaga et al., 2005). 

É incerta a magnitude do risco mas de acordo com o relatório da National Research Council 

estima-se que 1/3 das mortes atribuíveis ao radão poderiam ter sido evitadas se tivessem sido 

adoptadas medidas de redução ao nível da sua concentração no ar das habitações, onde ela excedia ca. 

150 Bq.m
-3

. Desde 1988 que a Agência de Protecção Ambiental dos EUA (EPA) recomendava aos 

cidadãos que fizessem uma avaliação do nível de concentração do radão no interior das suas casas, e 

no caso de exceder o limite recomendado, executassem obras de forma a minimizar ou mesmo fazer 

desaparecer estas concentrações no interior das habitações (Neves e Pereira, 1999). 

O radão é considerado um perigo geológico por ser responsável por mais mortes que as 

provocadas por terramotos (Birchall et al., 2005).  
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4.6- Factores que influenciam a concentração do radão 

 

Na verdade a principal fonte de radão é o substrato geológico sobre o qual repousam os 

edifícios, apesar das diferenças de pressão interior e exterior também exercerem alguma influência 

(Dios et al., 2006). 

Os factores geológicos foram relatados como sendo capazes de explicar até 29 % do total da 

concentração de radão, enquanto que outros aspectos tais como, o tipo de habitação, a idade, o tipo de 

divisão e em que situação se encontra a divisão ao nível do solo, poderia explicar as menores variações 

na ordem dos 3,8 %, 1,1 %, 1,1 % e 1,0 % respectivamente (Hunter et al, 2005; Miles e Appleton, 

2005). Outros estudos indicam que o tipo de rocha subjacente à habitação, vidros duplos, tipo de 

habitação, tipo de piso, hábitos com a abertura das janelas, os materiais de construção e o projecto de 

impermeabilização representam apenas 22 % da variação nas habitações (Dios et al., 2006). 

 

4.6.1- Características litológicas 

 

A distribuição dos elementos químicos com potencial radiológico na crusta terrestre não é 

homogénea devido a variedades litológicas que possuem concentrações superiores destes elementos, 

relativamente aos teores médios da crusta terrestre. 

De acordo com Lima (2004), os radioelementos naturais potássio, urânio e tório são 

litosféricos e encontram-se fortemente distribuídos na crusta continental onde o seu conteúdo varia em 

função do tipo de rocha. Assim sendo, as rochas ácidas normalmente possuem uma maior quantidade 

destes elementos que as rochas máficas (Tabela III).  

O principal factor que actua no transporte de materiais enriquecidos em urânio, tório e 

potássio é a formação da crusta terrestre. Esta mobilização ocorre através de processos metamórficos 

de fusão crustal, metassomatismo e migração de fluídos contribuindo para a distribuição de elementos 

como o potássio, o urânio e o tório em diversas litologias (Sapucaia, 2005).  

De acordo com vários autores, a diferenciação magmática é responsável pela distribuição 

inicial de 
40

K, 
238

U e 
232

Th, sendo os dois últimos mais sensíveis aos vários processos dessa 

diferenciação. A circulação de água a grande profundidade tende a provocar uma redistribuição destes 

elementos transportando-os para porções da crusta mais externas. De acordo com este mesmo autor, 

rochas com composição mineralógica essencialmente constituída por quartzo e plagioclase apresentam 

baixas concentrações de potássio, urânio e tório, sendo que, rochas compostas por minerais micáceos, 

feldspatos e minerais acessórios como o zircão, a apatite e a monazite contêm teores maiores desses 

elementos. Existe então uma estrita relação entre o crescimento dos teores destes elementos e o 
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aumento do teor em sílica na rocha e portanto as rochas félsicas apresentam valores mais elevados de 

elementos radiogénicos que as rochas básicas (Sapucaia, 2005). 

 

 

 

 

Como o radão pertence à série de decaimento do urânio é de especial interesse ter uma ideia 

deste elemento nas litologias da crusta continental. Os processos de diferenciação dos diferentes tipos 

de rocha terrestre originam diferentes concentrações deste elemento e por apresentar um 

comportamento incompatível, tende a concentrar-se nos líquidos das fases iniciais de cristalização 

magmática. Por este facto, as rochas graníticas apresentam em geral teores mais elevados, 

nomeadamente em média 4,8 ppm de urânio contrariamente às rochas ultramáficas que apresentam 

apenas 0,01 ppm (Boyle, 1982 e Faure, 1986). 

Existem também locais com concentrações anómalas enriquecidas em urânio e que são alvo de 

exploração. Estas mineralizações encontram-se associadas a fracturas de rochas ígneas e a falhas 

geológicas (Costa, 1997). O tório acompanha o urânio com concentrações elevadas devido à sua 

relativa abundância na Terra. O tipo litológico do substrato rochoso sobre o qual assentam as 

construções é um dos factores que realmente afecta a concentração de radão, afectando assim a 

contaminação radioactiva das habitações.  

 

 

 

Tabela III- Conteúdos radiométricos presentes em determinadas litologias (adaptado de Lima, 

2004). 

Litologias K (%) U (ppm) Th (ppm) 

Abundância crustal 2,8 2,8 10,7 

Rochas ultramáficas 0,5 0,001 0,003 

Basalto 0,8 0,6 2,2 

Granodiorito 3,3 3 10 

Andesito -- 2 -- 

Granito 3,3 4,8 17 

Xisto 2,7 4 12 

Arenito 1,1 2,2 -- 

Calcário 0,3 2 2 

Solo 1,4 1 13 
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4.6.2- Características edáficas 

 

O solo é a camada mais superficial da crusta terrestre imediatamente acima da rocha mãe e as 

características do solo dependem de factores como a natureza da rocha mãe, o clima, a vegetação, a 

topografia, a quantidade de matéria orgânica viva ou morta e a água que se infiltra ou o vento que 

transporta substâncias externas. Características dos solos como a porosidade, a permeabilidade, o 

tamanho dos grãos e o tipo de minerais condicionam a mobilidade do radão nos solos. Para uma maior 

mobilidade do radão no solo, a permeabilidade é a característica mais importante e facilitadora e 

portanto o risco ambiental aumenta em locais onde o substrato rochoso é permeável. Zonas de fractura 

ou de cisalhamento, locais com cavidades subterrâneas (regiões cársicas) e a presença de sedimentos 

permeáveis não consolidados facilitam a mobilidade deste gás (Fig.4.6.2.1), contrariamente à argila 

que pode formar uma camada impermeável diminuindo assim a ascenção do radão até à superfície 

minimizando o risco ambiental associado (Fig.4.6.2.2).  

 

 

Figura 4.6.2.1- Tipos de rochas e solo que potenciam a concentração de radão nas habitações [5]. 

 

 

Figura 4.6.2.2- Influência da permeabilidade do solo na libertação de radão [4]. 
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Se o átomo de rádio estiver no interior de um grão mineral, o radão recém-formado tem 

poucas possibilidades de se libertar da estrutura mineral. Só se o radão for gerado na proximidade das 

interfaces minerais tem a capacidade de permanecer nos poros intergranulares, sendo que parte do 

radão gerado pode também ficar aprisionada em grãos minerais vizinhos (Fig.4.6.2.3).  

 

 

 

Figura 4.6.2.3- Libertação de átomos de radão para os espaços intergranulares, modificado de USGS [13]. 

 

A presença de água nestes poros dificulta a capacidade de difusão deste elemento, mas 

também aumenta a emanação ao dificultar que átomos gerados num grão mineral venham a ficar 

aprisionados em grãos vizinhos (Coelho, 2006).  

Segundo Costa (1997), a presença de água nos poros permite uma diminuição de ar nestes e 

consequentemente favorece uma maior concentração de radão na quantidade de ar remanescente. 

Segundo este mesmo autor, quando mais de 90 % do espaço de um poro está preenchido por água, a 

concentração de radão no ar é três vezes maior do que quando o poro está completamente preenchido 

por ar. Esta água ao ser retirada através de um furo irá permitir o contacto desta com o radão, que de 

outra forma ficaria retido na rocha. 

4.6.3-  Características climáticas 

 

A precipitação interfere na concentração de radão disponível na camada superior do solo. A 

temperatura e a pressão atmosférica também interferem com a libertação deste gás, isto é, uma 

diminuição da pressão atmosférica favorece esta libertação para a atmosfera e consequente infiltração 

nas habitações.  

Do mesmo modo, em dias com muita exposição solar, a temperatura aumenta e 

consequentemente o ar ascende e dissipa-se até à superfície carregando consigo o gás radão. Embora 
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seja evidente que no período de Verão ocorram maiores teores de radão nos solos, é no período de 

Inverno que se verificam estes mesmos teores elevados, mas no interior das habitações. Tal facto 

referido é explicado em parte pelo facto de ocorrer uma diminuição da ventilação nas habitações neste 

período (Neves, 2003a).  

Segundo Nuhfer (1996), a neve e o gelo que se acumulam na superfície dos solos evitam a 

libertação de radão dos solos para a atmosfera, mas dado que no Inverno se utiliza aquecimento nas 

casas, vai-se criar um diferencial de pressão provocando uma maior facilidade na infiltração do radão 

nas habitações. 

  

4.6.4- Características das habitações 

 

A capacidade que o radão possui para atravessar lajes de betão facilita a sua entrada pelas 

fundações das habitações. Os defeitos na estrutura derivada da sua idade avançada e as juntas mal 

seladas permitem que o radão se infiltre nos níveis inferiores das habitações (Fig. 4.6.4.1).   

Um estudo efectuado em habitações da Galiza demonstrou que as habitações mais antigas 

apresentavam valores superiores de radão (Dios et al, 2006). 

Segundo Martinez (1999), as concentrações de radão aumentam à medida que as divisões se 

aproximam do solo. As concentrações nos pisos inferiores (cave ou rés-do-chão) são normalmente 2 a 

3 vezes mais elevadas que no piso que se lhe sobrepõe (Costa, 1997), por sua vez as casas construídas 

sobre uma caixa-de-ar ventilada são as que apresentam menores concentrações de radão. O material 

utilizado para a construção dos edifícios e habitações também influenciam as concentrações de radão 

(Brookins, 1990). Felizmente a maioria dos materiais de construção utilizados em casas possuem 

valores baixos de 
226

Ra (Tabela IV).  

As estruturas em madeira contêm o mais baixo potencial de emissão de radão. Os materiais 

utilizados para a construção das habitações devem ser devidamente seleccionados, para minimizar o 

risco de emissão principalmente em zonas geológicas com risco agravado. 

  

Figura 4.6.4.1- Principais entradas de radão nas habitações [16]. 

A- Entrada de radão a partir do solo: 

- Gretas e fissuras 

- Juntas 

- Zonas de atravessamento de tubagens e/ou cabos 

B- Libertação de radão dos próprios materiais de construção 

C- Entrada de radão misturado com o ar exterior 

D- Libertação de radão da água sanitária 
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Tabela IV- Concentração de Rádio em alguns materiais de construção 

(adaptado de Brookins, 1990). 

Material 
Concentração de Rádio 

(pCi/kg) 

Cimento 270-1350 

Betão 270-2160 

Tijolo 540-5405 

Adobe 540-5405 

Granito 2700-5405 

Tufos 2700-16216 

Gesso (natural) 135-540 

Betão com xistos aluminosos 8101-67567 

Gesso (plasterboard) 13510-54050 

Cinzas volantes 1350-8108 

 

4.6.5- Características da água 

 

Uma preocupação acrescida prendia-se com o facto do consumo de águas com radão poder ser 

o responsável pelo cancro no estômago, mas tal não se verificou em diversos estudos feitos, porque o 

estômago torna-se impermeável ao radão, este entra sim na corrente sanguínea e vai ser acumulado em 

órgãos como o pulmão. A agitação da água favorece a libertação dos átomos de radão nela diluídos 

contribuindo assim para uma possível fonte deste gás nas actividades domésticas (Fig.4.6.5.1).  

 

 

Figura.4.6.5.1 – Entrada de gás radão nas habitações através das rochas, água, solos e defeitos nas 

construções [6]. 
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Quando são utilizadas águas de poços ou furos estas podem apresentar elevadas concentrações 

de radão comparativamente com as águas de abastecimento público, que antes de chegar ao destino 

passam por diversos tratamentos. Um estudo efectuado nas Caldas da Figueira por Pereira et al (2001) 

demonstra que a utilização de água mineral natural em crenoterapia num dado compartimento acarreta 

transferência de radão da água para a atmosfera ambiente, mas este radão acumulado pode ser 

facilmente removido para o exterior através de um sistema de ventilação eficiente. Este estudo 

concluiu que quanto mais a água for agitada durante a sua aplicação terapêutica e quanto maior for 

esse volume de água, maior é a concentração de radão encontrada.  

O enchimento da piscina ou banheira é o principal mecanismo responsável pela libertação de 

radão em balneários pelo qual se recomenda um reforço da ventilação neste compartimento de acordo 

com um estudo efectuado por Vogiannis et al. (2004). 

 

4.6.6- Hábitos humanos 

 

A actividade humana deveria adoptar determinados hábitos como por exemplo a ventilação 

das casas, para posterior remoção das concentrações deste nas habitações. O tipo de água utilizada e o 

método utilizado para tomar banho (chuveiro ou imersão) contribui para a variação das concentrações 

de radão.  

Um estudo efectuado em salas de cafés poluídos com fumo derivado dos cigarros demonstra 

que neste tipo de locais a actividade do radão aumenta com o aumento do fumo e com a deficiente 

ventilação associada, e portanto os clientes destes estabelecimentos deverão procurar locais mais 

ventilados e sem fumo (Misdaq, 2003). 

O facto de em certas profissões os trabalhadores se encontrarem permanentemente expostos a 

níveis de radão elevados, deveria ser uma preocupação da entidade patronal, de forma a adoptar 

medidas para minimizar estes riscos. Estudos efectuados verificam que locais como as minas ou 

estâncias termais possuem potenciais de risco associado ao radão, mas um outro estudo efectuado no 

Japão considera que as concentrações mais elevadas foram registadas em escolas sendo detectados 

valores inferiores em escritórios, hospitais e fábricas (Oikawa, 2006 in Coelho 2006).  
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4.7- O radão em Portugal  

 

Como já referido anteriormente, o decreto-lei de 79/ 2006 de 4 de Abril sobre a qualidade do 

ar interior estipula a pesquisa obrigatória de radão para edifícios construídos em zonas graníticas, 

nomeadamente nos distritos de Braga, Vila Real, Porto, Guarda, Viseu e Castelo Branco. 

Os conhecimentos geológicos e geoquímicos das principais litologias que ocorrem no 

território nacional permitem-nos antever quais serão essencialmente as rochas graníticas que estarão 

associadas aos principais problemas de radioactividade natural (Fig.4.7.1) (Neves, 1996). 

 

 

Figura 4.7.1- Distribuição da concentração do gás radão em Portugal. FONTE: ITN [3]. 

 

O estudo nacional de Faísca e Teixeira (1992) realizado por amostragem estatística sobre as 

concentrações de radão no interior das habitações, mostrou que em 9 % dos casos os valores 

superaram os 200 Bq/m
3
 e em 3 % dos casos ultrapassaram os 400 Bq/m

3
. Os valores mais elevados 

foram registados nos distritos de Viseu e Guarda.  

Existem vários estudos já realizados em Portugal que nos ajudaram a perceber o problema da 

radioactividade natural pelo que na discussão comparam-se os valores obtidos com os desses estudos. 

Em Nisa, a informação obtida relativamente ao radão presente nos materiais geológicos da 

região onde ocorre o jazigo permite concluir que nele são geradas grandes quantidades deste gás. Nas 

zonas anómalas essencialmente metassedimentos do complexo Xisto – Grauváquico com 

disseminações de minerais secundários de radão estimam-se valores médios de 138 KBq/m
3
. Sobre as 
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fracturas que intersectam os mesmos litótipos e que se encontram fortemente enriquecidas em urânio 

secundário, as concentrações são mais elevadas, tendo-se estimado um valor médio de 1582 KBq/m
3
. 

Na região do Minho em 2009 foi feito um estudo sobre a radioactividade das águas 

subterrâneas onde se verificou que nos 30 pontos de amostragem não foram excedidos os limites 

recomendados de radão, embora verificassem também que não existiam correlações dos teores de 

radão com os parâmetros físico-químicos das águas e que os teores de urânio na rocha pareciam 

influenciar a concentração de radão (Ferreira et al, 2010). 

No corrente ano, foi feito um estudo dos níveis de radioactividade natural em águas 

subterrâneas de região da Horta da Vilariça onde verificou que 60 % dos casos amostrados, a 

exposição a radiações ionizantes ultrapassavam largamente o limite recomendado (Pereira et al., 

2010). 

De acordo com Pereira et al (2003), na região de Tábua foi registada uma média geométrica 

anual para o radão em equilíbrio com os descendentes (EER) de 280 Bq/m3, em Tondela a média 

geométrica anual de radão registada nas habitações foi de 120 Bq/m
3
 e em Figueiró dos Vinhos o valor 

médio anual detectado foi de 90 Bq/m
3
: para um factor de equilíbrio corrente de 0,5, a concentração 

absoluta de radão é aproximadamente dupla da indicada. Em Tondela configuram algumas situações 

de risco elevado, designadamente quando as habitações assentam em fracturas enriquecidas em urânio. 

Os dados referentes às habitações dispõem-se num amplo intervalo de variação que, no caso das 

divisões situadas no piso zero, tem por limites 40 Bq/m
3
 e 2050 Bq/m

3 
(EER). Nos pisos superiores 

como era de esperar estes valores são significativamente mais baixos (Pereira et al, 2001). 

Dados radiológicos obtidos em Valesim na zona centro de Portugal cujo substrato é composto 

maioritariamente por rochas graníticas, indicam que os habitantes desta zona estão expostos a níveis 

de radiação ionizante superiores à média estimada para a população portuguesa (Pereira et al, 2003).  

Também em habitações na região da Guarda as concentrações médias anuais de radão em 

compartimentos próximos do solo atingiram resultados de 280 Bq/m
3
 (EER). A elevada capacidade de 

produção de radão dos materiais geológicos traduz-se nas elevadas concentrações de radão existentes 

no ar do subsolo, onde se registam valores médios de ca. 300 KBq/m
3
 para rochas graníticas e 

superiores a 1000 KBq/m
3
 para estruturas de fundo radiométrico anómalo como é o caso de filões e 

falhas (Neves et al, 2003a). 

Nas regiões da Urgeiriça, Canas de Senhorim e Nelas concluiu-se que o potencial de radão é 

moderado a elevado, devido às médias geométricas anuais das concentrações de radão nas habitações 

determinarem valores de 289 Bq/m
3
, 285 Bq/m

3
 e 280 Bq/m

3
 respectivamente (EER). Em ca. de 300 

determinações efectuadas nos solos da área de Nelas obteve-se uma média geométrica para a 

concentração de radão em cerca de 167 KBq/m
3
 com valores a situar-se entre os 15 e os 12850 

KBq/m
3
 (Neves et al, 2003). 
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Em Oliveira do Hospital foram colocados detectores em 115 habitações no período de Inverno 

registanto assim uma média geométrica de 279 Bq/m
3
 (EER- Pereira et al 2003c) A comparação dos 

valores obtidos com outras zonas de contexto análogo, onde esteve ausente a actividade extractiva de 

urânio, como é o caso de Oliveira do Hospital ou onde esta se processou a maior distância dos núcleos 

urbanos, como é o caso da Guarda, mostra que as concentrações médias de radão são em todas muito 

idênticas, deste modo conclui-se que a actividade mineira não é responsável pelos elevados níveis de 

radão nas habitações, sendo as concentrações deste gás controladas por factores geológicos (Neves et 

al, 2003). 

Outro estudo realizado em Seia conclui que no piso zero de diversas habitações e no piso 1, de 

algumas, são excedidos valores de 400 Bq/m
3
 (Costa et al, 2001). 

Na região de Coimbra a concentração de radão no interior das habitações é relativamente 

baixo, uma vez que o máximo medido é de 304 Bq/m
3 

e a média geométrica registada no período de 

Inverno foi de 37 Bq/m
3 

(EER). Assim sendo considerando as recomendações da União Europeia, em 

nenhum caso foi excedido o limiar de segurança para as habitações já existentes (Godinho et al, 1999). 

Um estudo efectuado por Neves, (2006) na região de Castelo Branco no período de Inverno, 

demonstrou que o risco geológico estimado para os habitantes da área em estudo é moderado com 

média geométrica da concentração de radão nas habitações de 114 Bq/m
3
 (EER), sendo ligeiramente 

superior á média do território continental português.  

No ano de 2008 foi efectuado um estudo para realizar uma avaliação preliminar das 

concentrações de radão em estabelecimentos de ensino situados na região centro, registando-se valores 

médios geométricos para a zona de Viseu de 278 Bq/m
3
, Castelo Branco 156 Bq/m

3
, Oliveira do 

Hospital 182 Bq/m
3
 e Covilhã-Guarda 760 Bq/m

3
 (Pereira et al, 2008).  

Outro estudo efectuado na região de Vila Real no Inverno por Sousa e Carvalho, (2008) 

demonstrou que a média aritmética do valor de radão no interior das habitações desta região era de 

750 Bq/m
3
, complementando assim um outro estudo elaborado por Coelho, (2006) que sugeria Vila 

Real como um potencial de risco moderado a elevado de radão, atribuído através da média geométrica 

dos valores de radão nas habitações no período de Inverno num intervado de 292 a 364 Bq/m
3
.  

 Um estudo em 2009 levado a cabo por uma estudante da Escola Superior de Tecnologias da 

Saúde de Coimbra (ESTESC) em 19 habitações da região de Vila pouca de Aguiar revelou que a 

média aritmética da concentração de radão no ar interior foi de 823 Bq/m
3
 (Dias, 2009). 
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4.8- Métodos e equipamentos utilizados para a detecção da radiação gama 

e radão nos solos, radão nas águas e habitações 

 

4.8.1- Equipamentos utilizados para a detecção de radão e radiação gama nos solos 

 

Os equipamentos mais conhecidos e utilizados são o Emanómetro RDA-200 (Fig.4.8.1.1) para 

a medição instantânea das concentrações de radão presentes no ar do subsolo e o Sistema AlphaGuard 

(Fig.4.8.1.2) para a medição do Fluxo de radão proveniente do subsolo. 

 

 

Figura 4.8.1.1- Emanómetro RDA-200 [9]. 

 

 

Figura 4.8.1.2- Sistema AlphaGuard [9]. 

 

Para a medição de radiação gama utiliza-se um Espectrómetro portátil de raios gama GR-130G 

(Fig.4.8.1.3) para a quantificação dos elementos radiogénicos urânio, tório e potássio, presentes nas 

rochas, bem como para a determinação da dose absorvida. 
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Figura 4.8.1.3- Espectrómetro portátil de raios gama GR-130G.  

 

4.8.2- Equipamentos utilizados para a medição de radão nas águas 

 

Os equipamentos utilizados para a medição da concentração de radão nas águas são o 

Desgaseificador RDU-200 (Fig. 4.8.2.1) e o Sistema AlphaGuard (Fig.4.8.2.2). 

 

 

 

Figura 4.8.2.1 - Desgaseificador RDU-200 [9]. 

 

 

 

Figura 4.8.2.2- Sistema AlphaGuard para medição nas águas [9]. 
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4.8.3- Métodos utilizados para a detecção do radão nas habitações  

 

Para a detecção do radão nas habitações são utilizados dois métodos: métodos de detecção 

activa e métodos de detecção passiva. Estes métodos têm a particularidade de emitir partículas alfa, 

beta e gama da sua cadeia radioactiva. 

 

4.8.3.1-Métodos de detecção activa 

 

Este método avalia a actividade do radão forçando o ar ou a água a passar por um detector. 

Este tipo de aparelhos de detecção activa necessitam de energia para funcionar pelo que acarretam 

custos elevados, mas em contrapartida são mais eficientes e qualitativos na monitorização, produzindo 

uma melhor análise da variação temporal das concentrações de radão. 

Os principais detectores utilizados são as câmaras de ionização (Fig.4.8.3.1.1), células de 

Lucas (Fig.4.8.3.1.2) e electretos (Fig.4.8.3.1.3) ( Silva, 2000).  

 

 

Figura 4.8.3.1.1- Esquema de uma Câmara de ionização [7]. 

 

Figura 4.8.3.1.2- Célula de Lucas [7]. 
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Figura 4.8.1.1.3- Electretos [12] [14]. 

 

4.8.3.2- Métodos de detecção passiva 

 

A detecção passiva consiste na colocação de detectores no ambiente a ser analisado durante 

um determinado tempo variável, dependendo do tipo de detector que regista os impactos das partículas 

alfa provenientes do decaimento do radão. Este tipo de aparelhos não necessitam de energia para 

funcionar, têm um baixo custo e podem ser colocados num grande número de habitações. 

 

4.8.3.2.1- Equipamentos utilizados para a detecção de radão nas habitações 

 

Para a determinação da concentração de radão no ar interior das habitações utilizam-se com 

mais frequência os dois tipos de detectores passivos, nomeadamente o LR-115 (Fig. 4.8.3.2.1.1) e o 

CR-39 (Fig. 4.8.3.2.1.2). Os impactos alfa ficam impressos sob a forma de traços que após o ataque 

químico realizado em laboratório, ficam visíveis para posterior observação no microscópio óptico.  

Existe também outros equipamentos para a revelação da concentração de radão nestes 

detectores e que são utilizados no LRN Coimbra e que se designam por sistema de análise automática 

Radosys (Fig.4.8.3.2.1.3) e Monitor contínuo de radão (WLM-30) (Fig.4.8.3.2.1.4). A quantificação 

da densidade de traços registados e o tempo de exposição, permitem mediante um factor de calibração 

adequado, estimar a concentração média de radão a que os detectores estiveram expostos. Os 

detectores passivos não fornecem informação sobre as variações ocorridas nas concentrações de radão, 

mas sim um valor médio de exposição (Coelho, 2006). 
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Figura 4.8.3.2.1.1- Detector passivo LR-115 [8]. 

 

 

 

 

Figura 4.8.3.2.1.2- Detector passivo CR-39. 

 

 

 

 

Figura 4.8.3.2.1.3- Sistema de análise automática Radosys.  
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Figura 4.8.3.2.1.4- WLM-30:monitor contínuo de radão e seus descendentes radiogénicos [9]. 

 

4.9- Métodos de remoção do radão da água potável 

 

Ao longo do tempo foram desenvolvidos métodos eficazes para a remoção de radão na água 

potável. O radão pode ser removido eficientemente das águas domésticas ou públicas tanto por 

aeração como pela acção da filtração por carvão activado (GAC). Deve ser sempre feita uma 

referência às acções de correção ou de prevenção em situações de anormalidade. O projecto 

TENAWA que significa em português Técnicas de tratamento para a remoção de radionuclidos 

naturais na água de consumo, é financiado pela Comissão Europeia e surgiu devido à incidência cada 

vez mais frequente de valores elevados de radionuclidos nas águas de consumo dos Estados Membros.  

 

4.9.1- Remoção por aeração 

 

Diversas investigações mostraram que a aeração é um método altamente eficiente (> 98%) 

para remover o radão da água, pois a troca gasosa ocorre na interface das fases de ar e da água. O 

equipamento de aeração reduz o potencial de radão da água tratada para o ar e para isso o ar terá de ser 

conduzido para fora do equipamento de aeração e da própria distribuição de água completamente 

(Annanmäki et al, 2000). A figura seguinte descreve dois tipos de instalação do sistema de tratamento 

baseado na aeração (A e B), sendo que, no tipo A a água é armazenada sob pressão de 1,5 a 5 bar, 

enquanto no sistema do tipo B o tanque opera sob pressão atmosférica.  
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LEGENDA: 

1- Bomba submersível 

2- Agitador 

3- Bomba de reforço 

4- Tanque de pressão 

5- Tanque de pressão atmosférica 

 

Figura 4.9.1.1- Tipos de instalação para o sistema de tratamento por aeração, (Annanmäki et al, 2000). 

 

A instalação deste mecanismo no interior de uma habitação (Fig.4.9.1.2) pode ter um custo de 

3000 a 3500 euros [17]. 

 

 

 

Figura 4.9.1.2- Instalação do sistema de aeração no interior de uma habitação (Adaptado de [17] e [18]). 
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4.9.2- Remoção através de filtração por GAC 

 

O radão também pode ser removido eficazmente através de um filtro GAC que significa 

carvão activado granular. Desde que o radão esteja quimicamente inerte o processo de adsorção é 

puramente físico. Os produtos de decaimento do radão (218Po, 
214

Pb, 
214

Bi e o 
214

Po) formam-se na 

unidade de GAC e entram em equilíbrio cerca de 4 horas depois do inicio do decaimento. O 
214

Pb e o 

214
Bi são emissores de radiação beta, mas emitem também radiação gama, ficando todos retidos no 

GAC e portanto como consequência o filtro emitirá radiação gama. A taxa de dose nas proximidades 

do filtro poderá aproximar-se do valor de 100 µSv/h e portanto tornar-se-á um problema aquando da 

remoção do filtro. A dose de radiação externa depende obviamente da concentração de radão na água, 

da quantidade de água usada e das dimensões do filtro (Annanmäki et al, 2000). A instalação do 

sistema GAC com um único reservatório (Fig.4.9.2.1) normalmente custa cerca de 700 a 800 euros, 

enquanto um sistema com duplo reservatório pode vir a custar 1250 euros [17].  

 

 

 

Figura- 4.9.2.1- Instalação do sistema GAC no interior de uma habitação [19]. 
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4.10- Métodos utilizados para a redução do teor de radão no interior das 

habitações 

 

Desde que tenham sido registadas concentrações de radão superiores ao limite recomendado, 

devem ser tomadas medidas de minimização de forma simples, prática e económica de forma a reduzir 

estes níveis.  

As formas relativamente mais fáceis e mais baratas de reduzir os riscos por ascenção de radão 

nas habitações, seria manter as janelas abertas sempre que possível para dispersar o gás para a 

atmosfera, a detecção e posterior selagem das fendas, fracturas e juntas junto ao subsolo. Existem 

outras medidas com mais custos mas mais eficazes nomeadamente: a pressurização do interior, a 

despressurização e posterior sucção do subsolo e outros métodos minimizem a entrada de radão tais 

como as caixas-de-ar ventiladas, entre outros. Na utilização destes métodos mais dispendiosos, a 

ventilação tem de ser feita a partir do piso mais inferior evitando a subida do gás para os pisos 

adjacentes. 

Existem dois tipos de métodos por sucção, nomeadamente a técnica de sucção passiva 

(Pressurização do Interior) que utiliza as correntes de ar para criar um diferencial de pressões e a 

técnica de sucção activa (Despressurização Activa do Subsolo) onde se aplica o extractor aplicado á 

tubagem. 

 

4.10.1- Pressurização do interior 

 

Este método consiste na instalação de um sistema de bombagem de ar para o interior da 

habitação de forma a aumentar a pressão nos pisos inferiores, impedindo assim por gradiente de 

pressão a entrada do radão (Fig.4.10.1.1). Para que este método se torne eficiente é necessário o total 

encerramento de janelas e portas para que o gradiente de sobrepressão não seja anulado.  

 

 

Figura 4.10.1.1- Pressurização no interior das habitações.[10]. 
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4.10.2-Despressurização e posterior sucção do subsolo 

 

Para este método ser eficiente é necessário que uma ou várias tubagens sejam colocadas nas 

fundações da casa e conduzidas até ao telhado. Nestas tubagens é aplicado um extractor mecânico que 

funciona por sucção, diminuindo assim a pressão do ar no subsolo, revertendo o sentido do fluxo do ar 

do interior para o exterior da habitação. A EPA num estudo divulgado no ano de 2009 apresentou 

cinco técnicas de despressurização activa do subsolo (Fig.4.10.2.1), mas cada técnica deve ser 

devidamente utilizada mediante o tipo de fundação adequado.  

Figura 4.10.2.1-Esquema das técnicas do método de despressurização activa do subsolo. 

 

 

Para a técnica de SSD a sucção é gerada por um extractor ou ventilador localizado no telhado 

com tradão vindo do subsolo, libertando este gás para o exterior (Fig.4.10.2.2 a); a SMD é uma técnica 

onde a sucção se inicia por baixo da membrana de plástico colocada sob o solo ou rocha exposta que 

funciona como impermeabilizante e posteriormente o radão é extraído para o exterior da habitação 

(Fig.4.10.2.2 b). Na eventualidade da habitação possuir uma fossa, a sucção é efectuada nesse depósito 

e o gás radão é direccionado através de tubos pelo exterior da habitação (Fig.4.10.2.2 c). Para se 

efectuar uma despressurização através de uma parede de bloco, o radão do subsolo é incorporado nos 

espaços vazios das paredes de bloco e conduzidas posteriormente para o ventilador situado junto ao 

telhado (Fig.4.10.2.2 d). Quando a sucção é gerada no fundo da parede de blocos comuns e adjacentes 

e reconduzido para o exterior através do comum sistema de tubos a técnica denomina-se de BBD 

(Fig.4.10.2.2 e). 
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Figura 4.10.2.2-Esquema representativo das técnicas de despressurização activa do subsolo: a) SSD: 

Despressurização do subsolo; b) SMD: Despressurização da submembrana; c) DDT: Despressurização das 

fossas; d) BWD: Despressurização de uma parede de bloco; e) BBD: Despressurização da placa da fundação 

(modificado de [10]). 
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5.1- Dados das medições da radiação gama em Amarante – SOLOS 

 

As rochas apresentam diferentes concentrações em isótopos radioactivos naturais, sendo que, 

os mais importantes sob o ponto de vista da radiação gama são o 
40

K, 
238

U e 
232

Th. A distribuição 

destes isótopos determina por conseguinte a dose de radiação externa produzida por rochas e solos. Na 

figura 5.1.1 apresenta-se o mapa de distribuição regional do fluxo de radiação gama onde se insere a 

região de Amarante, publicado pelo LNEG (Torres et al, 1993). Os valores de fluxo representados na 

figura seguinte fornecem um estado de referência para a identificação de zonas anómalas e posterior 

interpretação de observações obtidas em programas de monitorização radioactiva. Os depósitos 

minerais encontram-se associados a alterações no conteúdo de potássio, urânio e tório das rochas, de 

modo que, o conhecimento dos valores de fluxo de radiação gama torna-se muito importante na 

prospecção mineira. A distribuição desses valores neste mapa foi obtida fundamentalmente através de 

medições com cintilómetros efectuados entre 1957 e 1970 e levantamentos aéreos realizados em 1989 

e 1991. 

Segundo Akerblom, (1994), 75 % da radiação gama medida à superfície provém apenas dos 

20 centímetros mais superficiais do substrato litológico e assim sendo, os perfis foram realizados em 

afloramentos de rocha exposta com o espectrómetro colocado a cerca de 10 cm de distância da 

superfície da rocha. Pelo motivo anteriormente referido os perfis efectuados neste estudo tiveram 

diferentes extensões devido às condições de exposição destes afloramentos. De seguida irão então ser 

descritos pormenorizadamente todos os perfis efectuados, assim como, as respectivas médias das 

diferentes leituras registadas, a própria extensão do perfil e as características mais relevantes dos 

locais utilizados. 

 

Figura 5.1.1- Mapa de exposição à radiação gama na região de Amarante (Modificado de Torres et al., 1993). 
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Figura 5.1.2- Perfis efectuados na região de Amarante. 
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O primeiro perfil foi efectuado na zona de Telões na estrada de acesso à Escola EB 2,3 de 

Telões (Fig.5.1.2.a). De acordo com as medições efectuadas neste local verifica-se que o valor médio 

do fluxo de radiação gama foi mais elevado no granito não alterado, nomeadamente 547 cps (choques 

por segundo), em contraste com uma zona mais alterada desse mesmo granito (410 cps) 

respectivamente. A dose de radiação externa média registada neste local foi de 245 ηGy/h (valor este 

superior ao registo mais frequente em rochas granitóides da ZCI) e quanto aos valores de potássio, 

urânio e tório, todos estes se mantêm acima dos valores de background para um granito inclusive 

superiores à abundância na crusta superior (Tabela V).  

O segundo perfil foi efectuado num local onde foi implantada uma pequena pedreira de saibro 

situada na freguesia de Telões (Fig.5.1.2.b). As medições neste local foram efectuadas numa diaclase 

com direcção N 30º E subvertical. Segundo a tabela V o valor do fluxo de radiação gama obtido foi de 

420 cps e a dose de exposição à radiação externa registada foi de 217 ηGy/ h, valor este, acima do 

registo frequente em rochas granitóides da ZCI (ca. 200ηGy/ h). Os valores de potássio, urânio e tório 

mantêm-se acima do background existente para um granito. 

O perfil três foi feito na freguesia de Vila Garcia numa zona de contacto de granito com xisto 

(Fig.5.1.2.c). Neste local foi registado um valor de fluxo de radiação gama um pouco mais alto que o 

background para o xisto, nomeadamente 320 cps, devido à disseminação de granito que possa existir 

no xisto proveniente do contacto entre ambos. O valor de potássio encontra-se um pouco mais baixo 

que o valor de referência para a abundância crustal destes elementos, contrariamente aos valores 

registados para o urânio e o tório (Tabela V).  

O quarto perfil foi efectuado em Aboim junto à estrada nacional 210 na direcção de Celorico 

de Basto (Fig.5.1.2.d). Neste perfil a litologia dominante é constituída por metassiltitos, onde foi 

registado um valor de fluxo de radiação gama de 295 cps e valores de potássio, urânio e tório que 

comparados com a abundância crustal, registou-se uma diminuição de potássio comparativamente aos 

restantes (Tabela V).  

O perfil cinco foi realizado na zona de Padronelo em rocha granítica sã (Fig.5.1.2.e). Foram 

detectadas neste local algumas anomalias numa diáclase com direcção N40ºE e inclinação 10ºW na 

média dos 638 cps, possivelmente devido ao cisalhamento subhorizontal da rocha permitindo a própria 

mobilização de urânio e consequente fundo radiométrico mais alto que o suposto para esta litologia. 

Os valores da dose de exposição à radiação externa são superiores ao registo mais frequente em rochas 

granitóides da ZCI. Quanto aos valores de potássio, urânio e tório, estes apresentaram valores mais 

elevados que o background usual para este tipo de rocha (Tabela V).  

O perfil seis foi efectuado também na zona de Padronelo. Neste local, o granito é compacto 

mas possui fracturas com direcção N 60º W e N50º E. A anomalia registada com o valor de 690 cps 

ocorre nas fracturas com direcção N 60º W com esmagamento evidente preenchido por óxidos de ferro 

devido à falha falha de Fornelo (Fig.5.1.2.f). As anomalias evidenciadas no fundo radiométrico 



———— CAPÍTULO 5- O RADÃO COMO INIMIGO PÚBLICO NA REGIÃO DE AMARANTE ? ——————————— 

 

 

RADIOACTIVIDADE NATURAL NA REGIÃO DE AMARANTE 

- 82 -  

 

nomeadamente 942 cps, ocorrem portanto, devido à maior mobilização de urânio nas fracturas 

subverticais com direcção N 50º E resultante das linhas de fractura que promoveram o encaixe do Rio 

Tâmega. Os valores da dose de exposição à radiação externa são superiores ao registo mais frequente 

em rochas granitóides da ZCI. Quanto aos valores de potássio, urânio e tório, estes dois últimos 

registam valores muito acima dos valores de background (Tabela V).  

O perfil sete foi feito no local de acesso às obras da futura A4, na zona de Padronelo 

(Fig.5.1.2.g). O granito neste local encontrava-se muito alterado, sendo que o valor do fluxo de 

radiação gama registado neste local foi de 410 cps. O valor da dose de exposição à radiação externa 

registada neste perfil foi inferior ao registo mais frequente em rochas granitóides da ZCI. Os valores 

de potássio registados foram mais baixos em comparação com o background, contrariamente aos 

valores de urânio e tório (Tabela V). 

O perfil oito foi também realizado em Padronelo em granito são e em granito alterado 

(Fig.5.1.2.h). Os 570 cps registados do fluxo de radiação gama parecem estar associados a fracturas e 

ao cisalhamento subhorizontal existente no granito são. O valor de fluxo de radiação gama de 700 cps 

provém do enquadramento da fracturação devido ao cisalhamento subhorizontal com óxidos de ferro. 

Os valores da dose de exposição à radiação externa são superiores ao registo mais frequente em rochas 

granitóides da ZCI e o valor de potássio é um pouco mais alto que o valor de referência, o urânio e o 

tório possuem valores bem mais altos que os valores de background (Tabela V). 

O nono perfil foi efectuado na freguesia de S. Gonçalo perto da ETAR de Amarante e onde o 

granito possuía um grão mais fino (Fig. 5.1.2.i). O valor do fluxo de radiação gama registado neste 

local foi de 450 cps e o valor da dose de exposição à radiação externa corresponde assim a um valor 

superior ao valor de referência para os granitóides da ZCI. Os valores de potássio, urânio e tório são 

um pouco mais elevados que o valor de background (Tabela V). 

O perfil dez foi realizado na antiga linha de comboio perto da estação de Amarante 

(Fig.5.1.1.j). Neste local verificou-se a existência de granito não alterado do qual resultou o valor do 

fluxo de radiação gama de 630 cps. Assim como no perfil anterior, o valor da dose de exposição à 

radiação externa corresponde a um valor superior ao valor de referência para os granitóides da ZCI e o 

valor dos elementos radiogénicos como o potássio, o urânio e o tório encontram-se com valores mais 

altos que os valores de referência (Tabela V).  

 O último perfil foi efectuado na estrada junto ao Modelo de Amarante a Este do IP4 

(Fig.5.1.2.k). O granito neste local apresenta-se com grão grosseiro possuindo um filão de granito 

mais fino com possança de aproximadamente 60 cm, com direcção N 10º W e perpendicular ao granito 

grosseiro. O valor do fluxo de radiação gama existente neste local foi de 420 cps, o valor da dose de 

exposição à radiação externa corresponde a um valor (ca. 222ηGy/h) superior ao valor de referência 

para os granitóides da ZCI e por fim os elementos radiogénicos encontram-se com valores superiores 

aos valores de referência, sendo que, o tório é o valor com maior aumento (Tabela V). 
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No que diz respeito aos valores radiométricos obtidos no campo, estes mostram que o fluxo 

médio de radiação gama total na região se situa em geral entre os 295 e os 816 cps (choques por 

segundo) correspondendo estes valores aos metassiltitos e ao granito com determinadas anomalias 

respectivamente (Tabela V, Fig.5.1.3 e 5.1.4). 
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(1) - GA AT1- Granito de Amarante (Telões) sem alteração; (2) - GA (ZA)- Granito de Amarante, zona alterada; (3)- XM - Xisto Mosqueado; (4)- MTS- Metassiltitos;  

(5) - GA AT2 - Granito de Amarante (Padronelo) sem alteração; (6) - GA AT2 (ZA) - Granito de Amarante (Padronelo), zona alterada; (*) - Anomalia

Tabela V - Valores radiométricos registados na região de Amarante. 

Nº perfil Litologia Longitude Latitude 
Altitude 

(m) 

Extensão 

(m) 

Valor do fluxo de 

radiação gama 

(cps) 

Dose de 

exposição à 

radiação externa 

(ηGy/h) 

K (%) 
U 

(ppm) 

Th 

(ppm) 

1 

GA AT1 
(1)

  576282 E 4570424 N 147 
200 

547 285 4,2 9,7 41,8 

GA AT1(ZA) 
(2)

 576232 E 4570430 N 146 410 205 3,2 7,4 24,3 

MÉDIA -- 479 245 3,7 8, 6 33,0 

2 GA AT1 575384 E 4570383 N 197 20 420 217 3,6 16,3 37,3 

3 XM 
(3)

 577932 E 4574191 N 170 10 320 152 2,1 5.9 15,4 

4 MTS 
(4)

 578477 E 4575153 N 178 10 295 157 1,7 5 23,2 

5 

GA AT2 
(5)

 578960 E 4567951 N 208 
200 

550(*) 291 3,6 15,1 27,4 

GA AT2  578985 E 4567949 N 220 725(*) 360 3,6 18,4 37,8 

MÉDIA 
 

638(*) 326 3,6 16,8 32,6 

6 

GA AT2  
578853 E 4567596 N 250 10 

690(*) 330 2,7 19,8 28,6 

GA AT2  942(*) 420 3,1 26,4 39,3 

MÉDIA 
 

816(*) 375 2,9 23,1 33,9 

7 GA AT2 (ZA) 
(6)

 578733 E 4567922 N 192 100 410 192 3,1 6,7 19,8 

8 

GA AT2  578767 E 4561158 N 190 
300 

570(*) 283 3,7 13,3 28,2 

GA AT2 (ZA)  578715 E 4568229 N 173 700(*) 340 3,3 21,3 31,1 

MÉDIA -- 635 312 3,5 17,3 29,7 

9 GA AT2  576405 E 4568987 N 100 10 450 226 3,6 8,5 22 

10 GA AT2  576672 E 4569324 N 113 200 630(*) 310 4,5 16,8 27,3 

11 GA AT1 576637 E 4569576 N 124 100 420 222 3,8 7 27,8 
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Figura 5.1.3- Valores do fluxo de radiação gama e da dose de exposição à radiação gama externa para 

todos os perfis efectuados. 

 

 

Figura 5.1.4- Valores dos elementos radiogénicos potássio, urânio e tório registados em todos os perfis 

efectuados. 

 

A medição da dose de exposição à radiação externa (Tabela VI) permitiu obter um 

valor médio de 279 ηGy/h na região para o granito de Amarante não alterado e valores médios 

próximos para a mesma litologia quando alterada (246 ηGy/h), valores estes superiores ao 

registo mais frequentes em rochas granitóides da ZCI. As rochas metassedimentares, 
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conforme expectável, denotam fundo radiométrico inferior, ca. 155 ηGy/h em média 

(Fig.5.1.5). Em fracturas (Tabela VII) detectou-se a presença de anomalias radiométricas, de 

intensidade moderada e com alguma recorrência, tendo sido obtido um registo máximo de 942 

cps, a que correspondeu uma dose de radiação externa de 420 ηGy/h. As medições efectuadas 

com o espectrómetro de raios gama permitiram registar valores de potássio, urânio e tório 

quase todos superiores à abundância média crustal, com excepção dos metassiltitos que se 

aproximam desta (ca. K- 2,8 %: U- 2,8 ppm; Th- 10,7 ppm). A média de teores de U e Th 

para as amostras AT1 e AT2 do granito de Amarante são de 11 ppm e 35,6 ppm para o AT1 

respectivamente e 16,9 ppm e 30,1 ppm para o AT2. Fazendo uma comparação dos dados 

obtidos de U e Th para as amostras AT1 e AT2 através das análise químicas (Tabela I) e dos 

valores registados no campo através do espectrómetro de radiação gama (Tabela V), verifica-

se que a média de U da amostra AT2 possuía valores de campo menores que à verificada em 

laboratório. Para o AT1 e granito alterado foram registados valores de U e Th superiores no 

campo do que os obtidas em laboratório. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n = nº de medições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela VI- Parâmetros radiométricos médios em diversas litologias existentes na região de 

Amarante. 

LITOLOGIAS 

Valor do fluxo de 

radiação gama 

(cps) 

Dose de 

exposição à 

radiação 

externa 

(ηGy/h) 

K (%) 
U 

(ppm) 

Th 

(ppm) 

GA (AT1 e AT2) 

(n=10) 
557 279 3,7 14 32,9 

GA (ZA)  

(n=3) 
507 246 3,2 11,8 25,1 

XM 

 (n=1) 
320 152 2,1 5,9 15,4 

MTS  

(n=1) 
295 157 1,7 5 23,2 
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GA AT2 N 50
₀
E - Granito de Amarante (Padronelo) com fractura na direcção N 50

₀
 E.      

 

 

 

Figura 5.1.5- Parâmetros radiológicos (dose de radiação externa e valor médio da emissão de gama total 

(VMRR)) existentes em diversas litologias da região de Amarante. 

 

Os teores em elementos radiogénicos das litologias dominantes são iguais ou superiores à 

média crustal, denotando o granito de Amarante elevado potencial de produção de radão dados as suas 

altas concentrações de U (14 ppm).  

 De acordo com a figura 5.1.6 verifica-se que o granito de Amarante e as suas zonas de 

fractura N10º W possuem maior teor de potássio que os restantes, sendo o menor valor observado nos 

metassiltitos. O teor de urânio encontra-se com maior valor nos granitos que nas restantes litologias 
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Tabela VII - Parâmetros radiométricos médios nas diversas fracturas existentes na região de 

Amarante. 

LITOLOGIAS 

Valor do fluxo 

de radiação 

gama (cps) 

Dose de 

exposição à 

radiação 

externa 

(ηGy/h) 

K (%) 
U 

(ppm) 

Th 

(ppm) 

GA AT1 N10ºW 420 222 3,8 7 27,8 

GA/AT1/N30ºE/ SUB 420 217 3,6 16,3 37,3 

GA/AT1/N40ºE/10W 550 291 3,6 15,1 27,4 

GA/AT2/N50ºE/SUB 942 420 3,1 26,4 39,3 

GA/ AT2/N60ºW/SUB 690 330 2,7 19,8 28,6 
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sedimentares, sendo que, o valor de urânio registado no granito fracturado com direcção N50ºE é 

superior aos restantes. Relativamente ao tório, o valor máximo foi registado no granito fracturado com 

a mesma direcção referida anteriormente, contrariamente ao xisto mosqueado. Dentro das rochas 

metasedimentares estudadas nesta região, verificou-se um maior teor de tório nos metassiltitos que no 

xisto mosqueado. 

 

Figura 5.1.6- Parâmetros radiológicos (K, U e Th) existentes em diversas litologias e fracturas da região de 

Amarante. 

 

 

Relativamente às altitudes, estas não foram preponderantes no aumento do valor do fluxo de 

radiação gama. De acordo com a figura 5.1.7, de um modo geral, a altitude não favoreceu o aumento 

da radiação gama natural, embora nas altitudes de 173 e 258 m tenham sido registados os valores de 

radiação gama mais elevados. 
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Figura 5.1.7- Parâmetros radiológicos (emissão de radiação gama-VMRR) existentes em diversas litologias da 

região de Amarante de acordo com a altitude verificada nos diversos perfis. 

 

Na fonte de radiação ionizante natural nomeadamente a radiação gama externa, haverá para 

efeitos de análise de risco ambiental, de acrescer a dose de radiação externa recebida no interior das 

habitações, bem como a componente resultante da exposição ao gás radão, as quais irão ser objecto de 

avaliação mais à frente no presente estudo. É previsível no entanto, que as concentrações de radão nas 

habitações da região de Amarante sejam elevadas atendendo aos teores de urânio observados através 

dos perfis (média de 13,2 ppm variando entre 5 e 26,4 ppm) e aos valores de U obtidos em laboratório 

(6,4- 18,2 ppm) serem superiores à média reconhecida para os granitóides da ZCI (Godinho et al., 

1991). Desta forma, a região em estudo poderá ser relevante devido ao elevado fundo radioactivo 

natural. Na figura seguinte encontram-se ilustradas as correlações entre os teores dos elementos U e K, 

Th e K e U e Th. De acordo com esta mesma figura, altos teores de U e Th estão relacionados com 

teores também altos de K. Situação semelhante ocorre com a correlação entre o U e Th (Fig.5.1.8) 

onde teores altos de U correspondem a teores também altos de Th, mas existem valores altos de Th 

associados a teores mais baixos de U. As correlações U-Th podem então ser explicadas pela existência 

de minerais que albergam ambos os elementos a torite e a torianite. 
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Figura 5.1.8- Correlações entre os elementos U e K, Th e K e U e Th. 
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Os dados recolhidos do registo da radiação gama nos solos de Amarante condensam-se no 

histograma da figura 5.1.9. Os valores dispersam-se num intervalo pequeno de variação, devido ao 

reduzido número de perfis efectuados e que resultaram num mínimo de 295 cps e máximo de 942 cps 

(Tabela XVII). Os fluxos de radiação gama nas rochas e solos mostraram alguma variabilidade nas 

litologias dominantes da região, conforme se ilustra no histograma da figura 5.1.9. Os dados 

projectados no histograma revelam 3 classes distintas. A primeira subpopulação, com registo 

radiométrico mais baixo (200 a 400 cps), corresponde aos metassedimentos. A segunda subpopulação, 

onde foram medidos valores intermédios de radiação gama (400-600 cps) corresponde ao granito de 

Amarante. A terceira subpopulação de valores mais elevados (600-1000 cps) corresponde ao mesmo 

granito, mas com pequenas anomalias associadas a fracturas com andamentos dominantes N50ºE e 

N60ºW. Embora as anomalias não sejam muito pronunciadas, é de realçar a elevada frequência com 

que ocorrem. 

Em consonância, pode concluir-se que a região apresenta um fundo radioactivo natural 

superior à média, em particular no granito de Amarante e fracturas que o cortam, o que permite 

antever que as concentrações de radão poderão exceder numa parte das habitações o valor 

recomendado de 400 Bq.m
-3

.  

 

 

 

Figura 5.1.9- Registo radiométrico da radiação gama nos solos de Amarante. 
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5.2 - A radioactividade nas águas para consumo humano da região de 

Amarante - ÁGUA 

 

Trabalhos anteriores realizados na região Norte de Portugal têm vindo a reconhecer a 

ocorrência de concentrações elevadas de radionuclideos, em especial do gás radão, em águas de 

circulação subterrânea (Costa et al., 2010). Estudos similares realizados na região de Vila Real em 

áreas geologicamente afins indicaram também a presença com alguma regularidade de concentrações 

elevadas de gás radão em águas subterrâneas (Gomes et al., 2010). 

Quando a água circula à superfície como acontece nos rios o radão dissolvido na água tende a 

escapar-se para a atmosfera, mas na água subterrânea o comportamento do radão é um pouco diferente 

(Pereira et al. 2001, 2003d). À semelhança do que foi dito anteriormente sobre a concentração de 

radão nos solos, também nas águas essa concentração é importante e dependem da natureza 

essencialmente granítica das rochas e das caixas de falha mineralizadas em urânio, portanto as 

concentrações mais elevadas, estão por norma associadas a concentrações também elevadas de urânio 

no substrato rochoso.  

Os radionuclídeos naturais presentes nas águas para consumo humano são variáveis e com 

actividades distintas. A determinação da radioactividade na água para consumo humano pode ser 

efectuada através das medições alfa e beta totais dando-nos uma indicação dos níveis globais de 

actividade devida aos radionuclídeos naturais e artificiais de emissores alfa e beta (Madruga, 2009). A 

presença de radão na rede de abastecimento doméstico de água provoca uma exposição humana 

através da ingestão e da inalação. O radão é ingerido através do consumo directo de água ou libertado 

da água para o ar envolvente de uma habitação provocando o outro tipo de exposição (inalação). 

Durante o uso doméstico da água como esta é aquecida, o radão torna-se menos solúvel e portanto 

tende a libertar-se para o ar interior. O radão pode ser regulado como radionuclídeo na água, mas o 

maior risco associado ocorre através da sua contribuição para a concentração de radão no ar e portanto 

de acordo com a recomendação 2001/928/EURATOM, a dose efectiva anual provocada pela água com 

um teor de radão de 1000 Bq/l é muito semelhante à situação provocada por uma concentração de 

radão em recinto fechado de 200 Bq/m
3
.Um estudo efectuado nos estados membros europeus mostra 

que as concentrações de radão nas águas superficiais, como rios e lagos geralmente são abaixo de 1 

Bq/l. Nas águas subterrâneas variam entre 1 e 50 Bq/l para aquíferos de rochas sedimentares, de 10 a 

300 Bq/l para os poços escavados no solo e 100 a 50 000 Bq/l em rochas cristalinas (Recomendação 

2001/928/EURATOM). As concentrações mais elevadas estão, por norma, associadas a concentrações 

elevadas de urânio no substrato rochoso 

Segundo a UNSCEAR (2000), embora o risco atribuído à exposição por ingestão seja mais 

reduzido do que o resultante da inalação, este não deve nunca ser ignorado.  
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Outro estudo efectuado pelo National Research Council (1998) estima uma dose efectiva anual 

absorvida num adulto através da ingestão de água contendo 1000 Bq/ l de 0,2 mSv a 1,8 mSv. 

 

5.2.1- Material e métodos 

 

Para avaliar a presença de radioactividade na água da região de Amarante foram recolhidas no 

total 15 amostras de água na zona urbana e peri-urbana no dia 13 de Janeiro de 2010. Destas 15 

amostras, 14 correspondem a água subterrânea e 1 apenas a água superficial, sendo que doze 

correspondem a nascentes e duas a furos artesianos. As amostras de água relativas a nascentes foram 

recolhidas em saídas de distribuição ao público.   

Os parâmetros analisados in situ foram a temperatura, pH e condutividade sendo os restantes 

parâmetros como radão, alfa e beta total analisados no LRN de Coimbra. As amostras de água para 

análise do radão foram recolhidas em pequenos frascos de vidros bem selados sendo sempre 

necessário registar a hora da recolha de cada amostra porque para esta análise, não devem ser 

excedidas as 24 horas entre a hora da recolha e a análise laboratorial. Para a análise aos valores de alfa 

e beta totais foram recolhidas amostras de água em frascos de plástico com capacidade até 1 litro.  

Para se efectuar a análise ao radão utiliza-se a técnica de cintilação líquida através do 

Espectrómetro Quantulus 1220 ultra sensível da Perkin-Elmer. Este método encontra-se acoplado com 

técnicas extractivas e com discriminação alfa e beta permitindo uma determinação rápida dos 

parâmetros radiológicos. Outra vantagem deste método é a simplicidade na preparação das amostras 

comparativamente com outras técnicas de detecção radiométrica estimando-se um erro inferior a 15 % 

nos resultados medidos (Gonçalves e Pereira, 2007). A técnica anteriormente referida consiste também 

num método de dupla fase, consistindo na transferência de uma amostra de água gasosa para um 

frasco de polietileno revestido de teflon, contendo um cocktail de cintilação líquida imiscível em água 

denominado Betaplate de Perkin-Elmer (Fig.5.2.1.1). O gás radão fica concentrado preferencialmente 

na fase orgânica. Após 3 horas de equilíbrio alcançado entre o radão e os isótopos descendentes a 

amostra é analisada pelo LSC. Uma explicação mais detalhada das técnicas utilizadas pode ser 

encontrada em Gonçalves e Pereira (2007).  
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Figura 5.2.1.1 - Preparação das amostras de água em laboratório para análise do teor de radão para 

posterior contagem no Espectrómetro Quantulus 1220.   

 

Para a determinação de alfa e beta totais na água é recolhida e filtrada 500 ml de amostra 

através de membranas de 0,45 µm e acidificada com ácido nítrico (65%), a pH=2 para evitar perdas de 

precipitação, polimerização ou a formação de colóides. Para cada amostra é transferido 8 ml de água e 

12 ml de cocktail de cintilação Ultima Gold AB, para um frasco de polietileno. A eficiência da 

detecção evolui usando soluções de radioisótopos de alfa puro (
141

Am) e beta puro (
36

Cl) (Gonçalves e 

Pereira, 2007).  

5.2.2- Legislação 

 

De acordo com a legislação nacional os parâmetros máximos admissíveis para os valores de 

alfa e beta totais na água de consumo encontram-se especificados no decreto-lei nº 306/2007 de 27 de 

Agosto relativo ao regime da qualidade da água destinada a consumo humano, tendo sido este o 

substituto do anterior decreto-lei nº 243/2001 de 5 de Setembro que por sua vez foi transposto para 

ordem jurídica através da Directiva comunitária nº 98/83/CE. A presente directiva assume como valor 

máximo admissível para o padrão alfa total de 0,1 Bq/l enquanto a legislação nacional portuguesa 

adopta um valor máximo de 0,5 Bq/l. Para o valor de beta total tanto na directiva comunitária como na 

legislação portuguesa, o valor máximo admissível para este parâmetro é idêntico em ambas, 

nomeadamente 1 Bq/l.  

Os Estados Unidos da América determinaram como valor máximo admissível de 150 Bq/l de 

radão na água para consumo humano através de furos privados de captação e a Comissão da União 

Europeia recomenda o valor de 1000 Bq/l. Em Portugal não existe legislação quanto a esta temática 

relacionada com os limites do radão nas águas subterrâneas.  
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5.2.3- Pontos de Recolha  

 

O primeiro ponto de recolha efectuou-se numa nascente situada junto à estação de Serviço do 

Espinheiro, na freguesia de Candemil a uma altitude de 580 metros (Fig.5.2.3.1.a). O segundo ponto 

de recolha realizou-se na nascente junto à igreja de S. Gonçalo a uma altitude de 275 metros 

(Fig.5.2.3.1.b). No Rio Tâmega próximo da ponte do Mercado procedeu-se à terceira recolha de água, 

a uma altitude de 80 metros (Fig.5.2.3.1.c). Na fonte mais próxima do Mercado Municipal de 

Amarante realizamos a quarta recolha, a uma altitude de 88 metros (Fig.5.2.3.1.d). A quinta recolha de 

água correspondeu ao furo AC3 das Caldas das Murtas numa zona junto ao antigo parque de 

campismo de Amarante, a uma altitude de 87 metros (Fig.5.2.3.1.e). Na actual nascente termal das 

Murtas localizada junto ao Restaurante A Grelha, que foi desviada da sua antiga origem após a sua 

desactivação no interior do colégio de S. Gonçalo, foi realizada a sexta recolha a uma cota de 123 

metros em relação ao nível do mar (Fig. 5.2.3.1.f). De seguida foi elaborada a recolha num poço de 

abastecimento particular na zona de Padronelo a uma altitude de 255 metros (Fig. 5.2.3.1.g). Na Zona 

da Lomba realizamos a oitava recolha numa nascente utilizada para uso doméstico e rega, a uma 

altitude de 279 metros (Fig. 5.2.3.1.h) e no Cruzamento de Padronelo para o lugar da Lomba a uma 

cota de 199 metros em relação ao nível do mar recolhemos água numa nascente pública (Fig. 

5.2.3.1.i). Junto à casa da Calçada elaboramos a décima recolha numa fonte pública a uma altitude de 

156 metros (Fig. 5.2.3.1.j). Numa outra nascente de acesso ao público situada na zona do Arquinho na 

cidade de Amarante, a altitude de 90 metros foi efectuada outra recolha (Fig. 5.2.3.1.k). Foi também 

feita uma recolha no cruzamento situado junto à estrada para a Escola EB 2, 3 de Telões, a uma 

altitude de 146 metros (Fig. 5.2.3.1.l). A 500 metros do actual hipermercado Modelo de Amarante e a 

uma altitude de 100 metros encontra-se uma nascente com bastante adesão por parte da população 

para recolha de água, sendo efectuado neste local mais uma recolha (Fig. 5.2.3.1.m). Numa outra 

nascente situada a aproximadamente 600 metros da anterior, junto ao viaduto e a uma altitude de 109 

metros foi elaborada mais uma recolha (Fig. 5.2.3.1.n). Por fim, na povoação de Aboim, recolhemos 

água numa nascente particular situada aproximadamente a 800 metros da capela da aldeia a uma 

altitude de 198 metros (Fig. 5.2.3.1.o).  
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Figura 5.2.3.1- Pontos de Recolha, a) Nascente do Espinheiro; b) Nascente de S. Gonçalo; c) Rio Tâmega; d) 

Nascente do Mercado; e) Furo AC3 de água; mineralizada - Caldas das Murtas; f)Nascente de água mineralizada 

das Murtas; g) Furo particular de Padronelo; h) Nascente particular da Lomba; i) Nascente de Padronelo; j) 

Nascente junto à Casa da Calçada; k) Nascente do Arquinho; l) Nascente de Telões; m) Nascente junto ao 

Modelo; n) Nascente do Viaduto do Modelo; o) Nascente particular de Aboim.  
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5.2.4- Resultados 

 

Quanto ao teor de radão foram detectadas 6 amostras acima do valor máximo admissível 

proposto pela Comissão da União Europeia, nomeadamente as amostras 7AF, 8AN, 9AN, 10AN, 

11AN, e 13AN (Tabela VIII, Fig.5.2.4.1 e Fig.5.2.4.2). Relativamente aos resultados obtidos na região 

de Amarante para o padrão alfa total verifica-se apenas três valores acima do limite permitido pela lei 

nacional e doze valores acima do permitido pela comunidade europeia (Fig.5.2.4.3). Nas quinze 

amostras de água recolhidas, não foram identificados valores de beta total acima do limite permitido 

(Fig.5.2.4.4).  

 

Tabela VIII - Parâmetros físicos e valores obtidos de radão, alfa e beta totais existentes nas águas recolhidas 

na região de Amarante. 

Código 

Local 

Coordenadas 

 

Altitude 

(m) 

Temperatura 

(º C) 
pH 

Condutividade 

(µs/ cm) 

Rn 

V.M.A 

1000 

Bq/l 

Alfa 

Total 

V.M.A 

0,1 e 

0,5 e 

Bq/l 

Beta 

Total 

V.M.A 

1 Bq/l 

1AN 
586425E 

4568046N 
580 12,7 5,8 47,8 754,9 0,0 0,14 

2AN 
578776E 

4567886N 
275 13,6 6,2 217 98,7 0,39 0,29 

3AS 
577173E 

4569023N 
80 8,3 6,7 44,5 2,5 0,06 0,12 

4AN 
577460E 

4569192N 
88 15,9 6,3 187 576 0,17 0,26 

5AF 
577471E 

45692117N 
87 20 10 351 32,8 0,04 0,04 

6AN 
577780E 

4568973N 
123 10,1 8,68 246 224,4 0,32 0,21 

7AF 
578826E 

4567605N 
255 13,8 6,8 183,7 1007,9 0,39 0,50 

8AN 
578789E 

4567432N 
279 14,3 6,8 63,2 1170,9 0,17 0,30 

9AN 
578921E 

4567838N 
199 14,2 6 183 1491,3 0,70 0,58 

10AN 
577125E 

4568850N 
156 14,6 5,9 173,8 1495,8 0,53 0,65 

11AN 
577519E 

4568926N 
90 14,2 5,8 251 1163,5 0,83 0,71 

12AN 
576321E 

4570447N 
146 14,2 6,1 94,2 454,9 0,15 0,31 

13AN 
576262E 

4569328N 
100 14,3 5,8 136,1 2294,8 0,43 0,72 

14AN 
576254E 

4569146N 
109 15,4 6 197,8 744,5 0,26 0,56 

15AN 
578074E 

4575705N 
198 11 6,2 26 31,4 0,14 0,22 

A negrito encontram-se os valores de alfa total que excedem o valor permitido através da legislação nacional.  
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Figura 5.2.4.1- Concentração de radão nas águas dos pontos de amostragem efectuados. 

 

 

Figura 5.2.4.2- Histograma da distribuição das concentrações de radão nas águas (em Bq/l) das áreas urbanas e 

peri-urbanas em estudo. 
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Figura 5.2.4.3- Histograma da distribuição das concentrações de alfa total nas águas (em Bq/l) das áreas urbanas 

e periurbanas em estudo. 

 

 

Figura 5.2.4.4- Histograma da distribuição das concentrações de beta total nas águas (em Bq/l) das áreas 

urbanas e periurbanas em estudo. 

 

Efectuando uma análise estatística dos dados relativos a estes três parâmetros, decidimos 

apenas utilizar para projectar nos gráficos de caixa os valores dos extremos e a média, isto porque, 

como os valores são muito dispersos, ou seja, valores muito baixos e valores muito altos, ao projectar 

no gráfico o desvio padrão, este chega mesmo a atingir valores negativos. Como a média se encontra 

com valores próximos da mediana decidimos projectar apenas a média. Os valores de radão 

dispersam-se num amplo intervalo de variação, com mínimo de 2,5 Bq/l e máximo de 2294,8 Bq/l 

(Tabela IX, Fig.5.2.4.5). A elevada dispersão nas concentrações de radão nas águas da região em 

estudo, estará em boa parte ligada à variabilidade das recolhas efectuadas (águas superficiais e águas 

subterrâneas), podendo também estar relacionada com algumas anomalias no teor de urânio registadas 
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no substrato rochoso descritas no anterior capítulo, conduzindo portanto à distribuição dos teores de 

radão nas amostras observadas. A média da concentração de radão nas 15 amostras de água acaba 

mesmo por ser inferior ao limite permitido por lei. 

Para os parâmetros alfa e beta totais os dados não são tão dispersos como os anteriores, mas 

obtém um comportamento idêntico quanto à média, pois apresenta valores abaixo do limite para 

ambos os parâmetros (Tabela IX, Fig.5.2.4.6).  

O contributo da concentração de radão nas águas da região de Amarante para a dose efectiva 

anual de exposição por parte da população, neste caso também é negligenciável porque apenas é usada 

para casos excepcionais e a média de valores obtidos não justificam esse cálculo.  

 

 

Tabela IX- Dados estatísticos dos três parâmetros analisados nas águas da região em estudo. 

Parâmetros 

n = 15 
Mínimo Máximo Média Mediana 

Desvio 

Padrão 

Radão 

(Bq/l) 
2,5 2294,8 769,6 744,5 671,2 

Alfa total 

(Bq/l) 
0 0,83 0,31 0,26 0,24 

Beta total 

(Bq/l) 
0,04 0,72 0,37 0,30 0,23 

n- nº total de recolhas de água. 

 

 

 

Figura 5.2.4.5- Gráfico de caixa representativo dos extremos e média para o radão nas águas da região de 

Amarante. 
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Figura 5.2.4.6- Gráfico de caixa representativo dos extremos e média para os parâmetros alfa e beta totais nas 

águas da região de Amarante. 

 

5.2.5- Avaliação do potencial de radão na água na região de Amarante 

 

 Através do programa ArcGis foi efectuado um mapa de risco de incidência de radão nas águas 

da região de Amarante, tendo sempre como ponto de partida o valor de radão das 14 recolhas 

efectuadas de água subterrânea. Foi utilizada como ferramenta essencial para efectuar este tipo de 

mapas de risco o Spatial Analyst através do IDW (Inverse Distance Weighted), isto porque, segundo 

Kumar (2007) & Manthena (2009) verificaram que as concentrações de radão devem ser projectadas 

utilizando técnicas de interpolação, como por exemplo o Kriging e o IDW. Além de outros, o Kriging 

e o IDW são segundo Akkala (2010), as ferramentas de interpolação com menor média de erro e 

menor valor de erro.  

 Para efectuarmos a interpolação através do método do IDW devemos fazer de início uma 

análise geoestatística através da ferramenta Geostatistical analyst e assumir como 8 vizinhos (pontos 

de amostragem) a incluir e pelo menos 4. Para a interpolação através do Kriging foi utilizado o modelo 

exponencial com nugget 232270, um lag size de 187,8 com anisotropia e uma direcção de fluxo de 

72,8. A média do Kriging possui um valor um pouco inferior que a média do IDW (Ver anexos B e C). 

 A interpolação dos nossos dados com o Kriging e com o IDW demonstraram que este último é 

a ferramenta com maior alcance de valores, isto é, o IDW efectua um varrimento no intervalo de 

valores [31-2288], enquanto que, o Kriging efectua num intervalo de valores [146-1538] (Fig. 5.2.5.1 

e 5.2.5.2). De referir também que para uma correcta e real interpolação dos dados através do mapa, a 

distribuição da amostragem deveria ter sido mais homogénea por toda a região, facto este não 

verificado. 
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De acordo com o mapa interpolativo da concentração de radão nas águas em Amarante através 

do IDW, verifica-se menor concentração de radão em Aboim na zona dos metassedimentos 

contrariamente com o que acontece na zona granítica de Amarante. Além disso, visualiza-se algumas 

manchas de valores mais altos de radão nas águas que se encontram na direcção da falha resultante do 

encaixe do Rio Tâmega (Fig.5.2.5.2). 

Face aos resultados obtidos na radioactividade das águas da região em estudo, deveria existir 

uma crescente consciencialização acerca do significado da exposição da população ao radão através da 

água potável e portanto uma informação adequada à população torna-se um elemento importante na 

melhoria da possibilidade de controlo à exposição ao radão e à garantia de uma resposta positiva por 

parte desta.  

Figura 5.2.5.1- Interpolação pelo método IDW da 

concentração de radão nas águas da região de 

Amarante. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.5.2- Interpolação pelo método de 

Kriging da concentração de radão nas águas da 

região de Amarante. 
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5.3 - O radão nas habitações da região de Amarante- Ar 

 

O radão, dada a sua mobilidade, além de se transferir através das rochas e solo e de se 

dissolver na água é também exalado para a atmosfera. Sendo um gás pesado e com tempo de meia 

vida curta ao se encontrar a poucos metros do solo, pode mesmo ser confinado à atmosfera do interior 

dos edifícios constituindo um risco potencial para a saúde humana (Neves et al., 2010).  

Neste estudo foram colocados 75 detectores (dois dos quais não foram recuperados) na sua 

maioria em habitações com rés-do-chão com idade compreendida entre 10 a 50 anos, sendo que em 44 

habitações, foram colocados detectores em zonas não habitáveis. O objectivo inicial seria a 

distribuição homogénea dos detectores pelas habitações de forma a cobrir todas as litologias da região 

de Amarante, tendo por base também a informação anteriormente obtida pela avaliação do fundo 

radiométrico nos solos. Assim sendo, os detectores foram colocados ao longo da direcção da falha de 

Fornelo devido às anomalias nos valores de radiação gama registadas nas fracturas com esta direcção. 

A abordagem aos moradores não nos possibilitou seguir o nosso objectivo, pois após uma breve 

explicação sobre o estudo em causa, a maioria dos casos não respondeu favoravelmente na 

colaboração com esta investigação. O risco de má colocação foi mínimo devido á maior parte dos 

detectores ter sido colocado pela investigadora, situação possível apenas porque se encontrava 

acompanhada de uma pessoa conhecida daqueles moradores.  

Quando não foi a investigadora a colocar os detectores, foi efectuada uma breve explicação 

sobre os cuidados a ter em conta com a colocação dos mesmos, nomeadamente o serem colocados a 

uma altura de pelo menos 50 cm do chão, serem afastados das entradas ou saídas de ar, locais de saída 

de ar condicionado, sistemas de aquecimento central, lareiras, janelas, portas e paredes exteriores. 

O tempo de exposição foi de três meses, de Dezembro de 2009 a Março de 2010, abrangendo 

o período de menor ventilação das habitações e consequente actividade máxima do radão. Desta 

forma, os efeitos da actividade dos moradores são minimizados comparativamente com o período de 

Verão, comprovando isto mesmo, um estudo efectuado na Guarda onde se verificou uma redução em 

37 % nos níveis de radão em relação ao período de Inverno (Neves et al., 2003). 

Em média a dose total recebida é aproximadamente 2,8 mSv/a (mili-sievert por ano; 

UNSCEAR 2000) e doses maiores provocam efeitos negativos para a saúde (BEIR VII, 2005).  
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5.3.1- Equipamento e Métodos  

 

Os detectores CR-39 consistem de películas envolvidas por um invólucro feito com plástico e 

grafite, assegurando uma adequada permeabilidade ao gás radão, isolando a película do contacto 

directo com o ar, poeiras e humidade, impedindo também a entrada de descendentes radiogénicos do 

radão existentes no ar atmosférico, ligados a poeiras e aerossóis.  

Estas películas que se encontram no interior dos detectores, os invólucros e o papel de 

alumínio que os reveste, contêm um código de barras com identificação individual idêntica ao código 

de barras respectivo à ficha de identificação de cada detector (Figura 5.3.1.1.a). Estas rotulagens 

facilitam a colocação e o manuseamento laboratorial. 

Após exposição, os detectores CR-39 foram processados no LRN de Coimbra, procedendo-se 

numa primeira fase à extracção da película, a revelação química, e numa terceira etapa à contagem da 

densidade de traços alfa através do sistema automático Radosys (Figura 5.3.1.1.b). 

 

 

 

 

Figura 5.3.1.1- Detector passivo do tipo CR39 em invólucro plástico anti-electrostático e respectiva embalagem 

de folha de alumínio (a), e aspecto dos impactos das partículas alfa no detector CR39 em observação ao 

microscópio após tratamento químico (b). 
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a) Extracção da película 

 

A fase de extracção da película consiste em retirar a película que se encontra no interior do invólucro 

de plástico e grafite que as protege, sendo posteriormente colocadas em pequenos filmes para 

revelação (Fig.5.3.1.2.a). 

 

 

 

Figura 5.3.1.2.a- Fases da extracção da película do interior do detector CR-39 (Adaptado de Sousa, 

2008). 

 

b) Revelação química 

 

Esta fase possui como finalidade, tornar os impactos gerados pelas partículas alfa visíveis ao 

microscópio óptico. Para isso, os filmes que possuem as várias películas são incorporadas num banho 

de hidróxido de sódio, numa estrutura em inox capaz de resistir ao calor e à solução corrosiva (Fig. 

5.3.1.3.b). Este banho possui uma solução de hidróxido de sódio a 25 % a uma temperatura de 90º C, 

durante 4 horas. Durante este período os filmes sofrem rotação para garantir uma uniformização de 

todas as películas à solução.  
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Figura 5.3.1.3.b- Fases da revelação química das películas do CR-39 (Adaptado de Sousa, 2008). 

 

 

A contagem dos impactos alfa é a fase final da revelação dos detectores. A contagem 

automática dos pontos é mais eficiente e rápida que a tradicional contagem manual. Deste modo 

utilizou-se o Sistema Radosys (Fig.5.3.1.4), que inclui mecanismo de deslocamento de elevada 

precisão, microscópio associado a câmara de vídeo e programa informático de tratamento de imagem. 

Finalmente, a densidade de impactos observada por unidade de tempo foi convertida em unidades de 

actividade do radão através da aplicação de factores apropriados, determinados pelo fabricante para 

cada lote de detectores em câmara de radão calibrada e validados através de intercomparações 

laboratoriais. As concentrações finais de radão expressam-se em Bq.m
-3

 e o erro analítico é inferior a 

10% do valor medido. 

 

 

 

Figura 5.3.1.4- Sistema Radosys. 
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5.3.2- Resultados Obtidos 

 

Na tabela X encontram-se os resultados das concentrações de gás radão no interior das 

habitações, com as coordenadas, o número de identificação e a litologia no qual assentam. 

De acordo com a figura 5.3.2.1 verifica-se numa primeira análise que os valores que superam 

o limite permitido por lei se encontram em maior número nas habitações localizadas ao longo das duas 

principais direcções de falha da região de Amarante (falha de Fornelo e falha resultante do encaixe do 

Rio Tâmega). No sentido de proceder a uma avaliação mais pormenorizada das concentrações de 

radão no interior das habitações na região de Amarante, agruparam-se os dados por litologias e 

posteriormente por divisões habitáveis e divisões não habitáveis. Estes agrupamentos foram 

efectuados a fim de calcular a média aritmética, a média geométrica, o intervalo de variações e o 

desvio padrão. A média geométrica tem vindo a ser utilizada em trabalhos anteriores sobre o radão 

porque esta é preferível à média aritmética como representativa da tendência central, pelo que o seu 

uso neste trabalho se torna vantajoso para fins comparativos. De acordo com os dados obtidos, optou-

se por escolher a média geométrica em detrimento da aritmética embora os valores sejam pouco 

significativos oriundos do reduzido povoamento de determinadas áreas geológicas e consequentes 

escassas determinações.  

 

Tabela X- Resultado das concentrações de radão no interior das 

habitações. 

Nº Identificação Rn (Bq/m
3
) Litologia 

J87302 712 AT2 

J87668 904 AT2 

J87632 1506 AT2 

J87427 2845 AT2 

J87333 308 AT2 

J87509 417 AT2 

J87586 1640 AT2 

J87581 1403 AT2 

J87357 266 AT2 

J87450 291 AT2 

J87112 1290 AT2 

G22438 693 AT2 

G22449 848 AT2 

J87321 948 AT2 

J87449 202 AT2 

J87260 643 AT2 

G21956 195 AT2 

G20643 474 AT2 

J87608 1582 AT2 
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G22434 1386 AT2 

J87454 500 AT2 

G21984 51 AT2 

J87604 152 AT2 

G20736 95 AT2 

G22104 243 AT2 

G22461 32 AT2 

G22081 109 AT2 

J87517 204 AT2 

G20711 456 AT2 

J87530 207 AT2 

G22431 90 AT2 

J87562 1217 AT2 

J87540 586 AT2 

G22136 124 AT2 

G20698 376 AT2 

G22459 409 AT2 

G22463 82 AT2 

J87439 628 AT2 

J87160 346 AT2 

J87493 867 AT2 

G22090 222 AT2 

J87437 2737 AT2 

J87215 619 AT2 

G22117 93 AT2 

G21969 244 AT2 

J87663 650 AT2 

G21936 2496 AT2 

G21971 1366 AT2 

J87424 2470 AT1 

G21985 46 AT1 

G22132 12 AT1 

G22111 84 AT1 

J87582 300 AT1 

G22108 71 AT1 

J87587 950 AT1 

G22116 76 AT1 

J87597 1015 AT1 

J87477 211 AT1 

J87611 1116 AT1 

G22092 1123 AT1 

J87120 861 AT1 

G22143 151 AT1 

J87134 1000 AT1 

J87610 122 AT1 
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G21957 47 AT1 

G22098 87 AT1 

J87583 885 AT1 

G22094 29 AT1 

J87501 194 AT1 

G22149 54 MTS 

G22109 69 MTS 

G22112 239 MTS 

G22105 59 MTS 

AT1- Granito de Telões; AT2- Granito de Padronelo; MTS- Metassedimentos 

 

 

Figura 5.3.2.1- Localização dos detectores e consequente concentração de radão nas habitações da 

região de Amarante. 

Os valores mais elevados foram observados nas litologias graníticas, destacando-se o granito 

AT2 com média geométrica de 430 Bq.m
-3

, seguindo-se o granito AT1 com 219,8 Bq.m
-3 

(Tabela XI). 
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O granito AT2 também se destacou dos restantes pelo seu valor máximo de 2845 Bq.m
-3 

e também 

pelo valor mais elevado do desvio padrão. Em ambas as litologias graníticas, os detectores foram 

colocados na sua maioria em habitações numa divisão térrea (rés-do-chão), com paredes em tijolo. O 

que os difere e possivelmente contribuirá um pouco para os valores de radão mais elevados no granito 

AT2 em relação ao AT1 é a idade das habitações; na litologia AT2 a maioria das habitações (24 

habitações) possuía idade superior a 50 anos, enquanto que, a AT1 possui 13 habitações com idade 

compreendida entre 10 a 50 anos.  

 

Tabela XI- Valor médio (média aritmética e geométrica) e intervalo de variação da concentração 

de radão medida em habitações que se localizam em diferentes litologias da região de Amarante. 

Litologia 
Nº 

Detectores 

Concentração 

Bq.m
-3

 

(Média 

Aritmética) 

Concentração 

Bq.m
-3

 

(Média 

Geométrica) 

Intervalo 

(Min-Max) 

Desvio 

padrão 

AT1 21 516,7 219,8 12-2470 620,4 

AT2 48 703,2 430 32-2845 692,2 

MTS 4 105,3 85,1* 54-239 89,4 

*Valores pouco representativos 

 

Com base na tabela XII, verifica-se que os dois conjuntos de divisões agrupados possuem 

média geométrica com valores muito próximos, mas a média aritmética e o desvio padrão são um 

pouco superiores nas divisões não habitáveis, comprovando assim que a escassa ventilação poderá 

contribuir para o aumento das concentrações de radão.  

 

Tabela XII- Valor médio (média aritmética e geométrica) e intervalo de variação da concentração 

de radão medida em habitações que se localizam em divisões habitáveis e não habitáveis da região 

de Amarante. 

Tipo de 

Divisão 

Nº 

Detectores 

Concentração 

Bq.m
-3

 

(Média 

Aritmética) 

Concentração 

Bq.m
-3

 

(Média 

Geométrica) 

Intervalo 

(Min-Max) 

Desvio 

padrão 

Divisões 

habitáveis 
32 589,9 324.9 32-2737 610,9 

Divisões não 

habitáveis 
41 637,6 324,1 12-2845 707,6 

 

Com base no subconjunto de habitações estudadas, verifica-se que a média aritmética é de 

aproximadamente 617 Bq.m
-3

 com mínimo de 12 Bq.m
-3

 e máximo de 2845 Bq.m
-3 

(Tabela XIII e 

Fig.5.3.2.2) e que 35 habitações da região em estudo excederam o limite recomendado de 400 Bq.m
-3
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através do decreto-lei nº 79/2006 (Fig.5.3.2.3). O valor mais frequente, aferido pela média geométrica 

em razão da elevada variabilidade dos dados detectados, situa-se em 324, 4 Bq.m
-3

. 

 

 

Tabela XIII - Parâmetros estatísticos relativos à distribuição das 

concentrações de gás radão na totalidade das habitações estudadas no 

período de Inverno. 

Média 616,7 

Mediana 345,5 

Média geométrica 324,4 

Desvio-padrão 665,2 

Mínimo 12 

Máximo 2845 

n º habitações  73 

 

 

 

Figura 5.3.2.2 - Gráfico de caixa representativo dos extremos e média aritmética para o radão nas 

habitações da região de Amarante. 
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Figura 5.3.2.3 - Histograma da distribuição das concentrações de radão medidas em 73 habitações da 

região de Amarante. 

 

A proporção de habitações onde as concentrações de radão excedem o limite recomendado de 

400 Bq.m
-3

 nas condições de medição é de 48 % apenas nas litologias graníticas (com 11 % das 

habitações no AT1, e 37 % no AT2) porque nos metassedimentos, não foram registados valores acima 

do limite recomendado. Esta conclusão é válida para compartimentos situados ao nível de cave, rés-

do-chão e primeiro andar. Mas para ilustrar as diferenças de valores nas concentrações de radão, 

quando se coloca um detector em divisões mais térreas e aéreas foram colocados 3 detectores na 

mesma habitação (loja de comércio). O detector colocado na divisão térrea (rés-do-chão) registou uma 

concentração de 693 Bq.m
-3

, enquanto que, os dois detectores colocados na divisão mais aérea (1º 

Andar, mas um a um nível superior ao outro) registaram valores de 474 Bq.m
-3

 e 376 Bq.m
-3

 

respectivamente. Este facto foi confirmado por (Costa et al., 2001) num estudo em que as divisões que 

assentam directamente no solo registam sempre valores superiores ao das divisões aéreas. É também 

de salientar que os quatro valores acima de 2000 Bq.m
-3

 se registaram em ambas as litologias 

graníticas, com o mesmo número de ocorrência em cada uma, ou seja, no AT2 as concentrações de 

radão mais elevadas (2496 Bq.m
-3

 e 2845 Bq.m
-3

) corresponderam à mesma tipologia (rés-do-chão) e 

ambas com divisão de arrumos (Garagens) e pouca ventilação. No AT1 as concentrações mais 

elevadas (2470 Bq.m
-3

 e 2737 Bq.m
-3

) registaram-se também ambas em rés-do-chão, sendo que na 

primeira situação o detector foi colocado num arrumo com pouca ventilação, e a segunda numa 

cozinha com ventilação normal.   
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5.3.3- Avaliação do potencial de radão do interior das habitações para a saúde pública 

 

Para o cálculo da dose efectiva anual de exposição ao radão utilizam-se os dados relativos à 

dose absorvida e a concentração de gás radão no interior das habitações. Mas como a medição da dose 

absorvida foi efectuada a pouca distância da rocha (10 cm) ou mesmo em determinados pontos junto a 

esta, não sendo representativa da exposição ao ser humano, apenas a concentração de radão nas 

habitações será utilizada. Ademais, a contribuição da radiação externa para a dose efectiva total é 

diminuta. 

Uma vez que as determinações nas habitações foram efectuadas no período de Inverno e 

sabendo que ocorre uma redução significativa durante o verão, avaliada em 37 % (Neves et al., 

2003a), estimou-se uma concentração média anual de 264 Bq.m
3
, sendo este valor superior ao limite 

estabelecido pela comissão Europeia para habitações a construir (200 Bq.m
3
). No que respeita à 

inalação do gás radão, assume-se que em média, os indivíduos permaneçam cerca de 80 % do tempo 

no interior das habitações, ou seja 7000 horas/ano e portanto, na base de uma concentração média de 

264 Bq.m
-3

estima-se uma contribuição para a dose média anual de 4,7 mSv/ano, valor este superior ao 

admitido para a população portuguesa e europeia (2,4 mSv/ano; UNSCEAR, 2000).  

 A figura 5.3.3.1 descreve um mapa de risco provável de incidência de radão nas habitações da 

região de Amarante através do IDW, tendo sempre como ponto de partida os valores recolhidos de 

radão nas 73 habitações estudadas.  

 Para efectuarmos a interpolação através do método do IDW devemos fazer de início uma 

análise geoestatística através da ferramenta Geostatistical analyst e assumir como 8 vizinhos (pontos 

de amostragem) a incluir pelo menos 5. A média no IDW é de 1,917 e no Kriging é 1,793 (Ver Anexo 

D e E). Para a interpolação através do Kriging foi utilizado o modelo exponencial com nugget 309720 

e um lag size de 664,9 com anisotropia e uma direcção de procura de 345,2. Portanto a análise 

geoestatística dos nossos dados de radão nas habitações com estes dois métodos revela que este último 

também se manifestou aqui como a ferramenta com maior alcance de valores, isto é, o IDW efectua 

um varrimento no intervalo de valores maior [29-2736] e o Kriging efectua a interpolação num 

intervalo de valores menor [52-1505] (Fig.5.3.3.2). De referir também que, assim como acontece nas 

águas, para uma real e eficaz interpolação dos dados através do mapa, a distribuição da amostragem 

deveria ter sido mais homogénea por toda a região, facto este não verificado devido ao facto de 

algumas pessoas se mostrarem pouco receptivas na colocação de detectores em suas casas. 

De acordo com o mapa interpolativo da concentração de radão no interior das habitações 

através do método mais eficaz (IDW), verifica-se uma menor concentração de radão em Aboim na 

zona dos metassedimentos e em toda a zona granítica de Amarante um maior risco de radão no interior 

das habitações superior ao limite recomendado pela legislação nacional. Os valores mais elevados de 

radão nas habitações surgem como nas águas ao longo das principais direcções de falha da região. 
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Figura 5.3.3.1- Avaliação do potencial de  

radão nas habitações da região de 

Amarante pelo método de Inverse Distance 

Wieghted (IDW). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3.3.2- Avaliação do potencial de radão 

nas habitações da região de Amarante pelo método 

de KRIGING. 
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Os valores registados na região de Amarante são superiores aos observados noutras regiões do 

território nacional de substrato geológico similar, o que se pode relacionar com os elevados teores de 

urânio observados.  

Existem alguns estudos onde se efectuaram mapas de risco de radão através de ferramentas de 

interpolação de dados do ArcGis nomeadamente o IDW e o Kriging. Os mapas de risco podem ser 

construídos com base em observações da concentração de radão observadas nas casas ou com base em 

critérios geológicos. Neste caso, foi seguida a primeira aproximação. 

Segundo um estudo efectuado por Zhu et al., (2001), o método de Kriging é o método de 

interpolação de dados das concentrações de radão nas habitações mais eficiente na construção de 

mapas de risco porque apesar de encurtar o intervalo de valores mínimo e máximo da amostragem, 

torna-se mais eficaz a estimar valores de zonas não amostradas.  

Portanto as metodologias utilizadas neste estudo para a interpolação do risco de radão na 

região foram o Kriging e o IDW, comprovando assim neste caso a eficiência do Kriging. 

Foram efectuadas correlações entre as informações geológicas, informações relativas aos 

parâmetros de radão nas águas e por fim as concentrações de radão no interior das habitações e 

verificou-se na projecção destes dois métodos referidos anteriormente, que as interpolações dos dados 

são muito semelhantes para ambos os métodos (Fig.6.1).  

Também é de referir que todas as informações projectadas se encontram relacionadas entre si 

comprovando aqui também um risco moderado a elevado de radão para a litologia granítica a Sul e 

risco baixo a moderado para os metassedimentos mais a Norte. 

 

Figura 6.1- Correlações efectuadas entre as informações geológicas, concentração de radão nas águas e radão 

nas habitações. 
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As elevadas concentrações de radão nas águas subterrâneas da região de Amarante são 

também influenciadas pela própria litologia granítica e pela falha de Fornelo que facilitam a 

incorporação de radão pela água (Fig.6.2). Também se verifica que na zona dos metassedimentos 

(Aboim) o risco de radão é baixo, enquanto que, para toda a região granítica se regista um risco de 

radão moderado a elevado. Existem efectivamente algumas manchas de risco elevado na zona de 

Aboim que correspondem a erros de interpolação efectuados pelo Kriging, precisamente em zonas 

onde não existe amostragem ou então é reduzida. 

 

Figura 6.2- Mapa de risco de radão para toda a região de Amarante. 
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Os dados obtidos sugerem que na região de Amarante os principais factores geológicos que 

condicionam as elevadas concentrações de radão nas habitações são o carácter litológico e os teores de 

urânio e tório das litologias. Outros factores como a permeabilidade, aparentam assumir um papel 

diferenciador na medida em que, a fracturação da região bem demarcada pela falha de Fornelo 

(Alinhamento Vigo-Amarante-Régua) e falha resultante do encaixe do rio Tâmega foram relevantes na 

facilidade com que transmitem o radão às habitações. A ventilação frequente das habitações e a baixa 

permeabilidade de determinadas litologias condicionam de forma negativa a ascenção de radão. 

Os trabalhos de campo efectuados com o espectrómetro de radiação gama GR-130 

reconheceram algumas anomalias radiométricas associadas a fracturas com andamentos dominantes na 

região e que foram referidas anteriormente. A região apresenta um fundo radiométrico natural (279 

ηGy/h) superior ao elaborado no mapa de exposição à radiação gama para a região de Amarante 

proposto por (Torres et al, 1993). No geral, os teores de U e Th analisados em campo através do 

espectrómetro de radiação gama, foram ligeiramente superiores aos registados no LRN de Coimbra 

(Tabela I), contudo muito mais próximos destes do que no laboratório OMAC na Irlanda. Pode 

concluir-se portanto que a região apresenta um fundo radioactivo natural superior à média, em 

particular no granito de Amarante e fracturas que o cortam, o que é confirmado pelas concentrações de 

radão superiores a 400 Bq/m
3
 observadas numa percentagem significativa de habitações. 

Relativamente aos valores de radão nas águas da região em estudo, foram registados em seis 

pontos de amostragem localizados na proximidade da Falha de Fornelo valores superiores ao valor 

máximo admissível de 1000 Bq/l. Quanto aos dados de alfa total nas águas, registou-se em doze 

pontos de amostragem valores de alfa total acima do valor permitido pela UE de 0,1 Bq/l e apenas três 

amostragens para a legislação nacional. Para beta total não se registaram valores acima do permitido. 

Podemos assim extrapolar que os dados de radão nas águas também poderão contribuir para o 

aumento do teor de radão nas habitações apenas quando esta é captada em furos particulares e 

utilizada directamente nas habitações. Isto verificou-se numa das situações, onde se fez o registo 

radiométrico, o valor de radão nas águas e nas habitações no mesmo local e todos estes parâmetros se 

encontravam acima dos valores permitidos. 

 O estudo de radão efectuado no interior das habitações da região de Amarante demonstrou 

que das 73 habitações, 35 habitações excediam o limite recomendado e que as habitações localizadas 

sobre o granito de Amarante tipo AT2, registavam maior concentração de radão. 

Os valores de radão no interior das habitações permitem por si só, uma razoável aproximação 

para a caracterização do nível de risco associado. O ensaio de classificação traduz-se numa escala 

qualitativa geralmente encontrada na literatura, que considera os níveis de potencial baixo entre 0 e 

200 Bq/m
3
, moderado entre 200 e 400 Bq/m

3
 e elevado acima de 400 Bq/m

3
. 

Do conjunto lítico aflorante na região em estudo, a média geométrica das concentrações de 

radão nas habitações cujo substrato é granítico em condição de Inverno situa-se entre 219,8 e 430 
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Bq/m
3 
correspondendo assim a um risco moderado a elevado. Com a redução média de 37 % (Neves et 

al., 2003 a) nos valores da concentração deste gás na condição de Verão e assumindo esta redução 

equivalente pode estimar-se numa primeira aproximação valores médios anuais de 264 Bq/m
3
, 

correspondendo anualmente a um risco moderado de radão no interior das habitações. Nos 

metassedimentos é reduzida a probabilidade de se encontrarem habitações com concentrações de radão 

superiores ao limite recomendado de 400 Bq/m
3
. 

As informações publicadas noutras zonas do país foram obtidas através de detectores do tipo 

LR-115 que registam além do decaimento do radão, os seus descendentes radiogénicos. Os detectores 

CR-39 de facto permitem apenas a medição dos decaimentos provenientes do radão e por isso mesmo 

provocariam desajustamentos significativos na comparação dos resultados obtidos com estes dois tipos 

de detectores. É provável então que nas regiões onde foram utilizados os detectores LR-115, os 

valores estimados para a concentração de radão nas habitações se encontrem subestimados, induzindo 

assim um factor de equilíbrio inferior a 0,5 em condições de ventilação normais ou elevadas.  

Conforme indicado atrás, concluiu-se que os valores dos detectores LR-115 correspondem ao 

radão em equilíbrio com os descendentes (EER), pelo que para efeitos comparativos e tendo em conta 

que o factor de equilíbrio ronda normalmente os 0,5, pode ser tomado o dobro do valor obtido com os 

detectores LR-115 para comparar com os CR-39. 

Fazendo uma análise comparativa entre os resultados obtidos com este estudo para a 

concentração de radão em habitações e os estudos publicados sobre outras regiões do país, verifica-se 

que a média geométrica da região de Amarante no período de Inverno é análoga ao intervalo de 

variação de 292-364 Bq/m
3
 registado em Vila Real sendo superior às concentrações médias de radão 

registadas em Castelo Branco e Coimbra. 

O valor geométrico anual de radão nas habitações da região em estudo (264 Bq/m
3
) é superior 

ao registado em Figueiró dos Vinhos e Tondela e inferior aos valores de radão registados em Canas de 

Senhorim, Nelas, Guarda, Tábua e Urgeiriça. 
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ANEXO A.I- Atitudes dos lineamentos estruturais referentes à zona de 

Aboim. 

Nº Falha Direcção Inclinação Comprimento (cm) Frequência 

1 N31ºE 90ºSE 6,1 0,8 

2 N25ºE 90ºSE 17 2,3 

3 N22ºE 90ºNW 10,5 7,3 

4 N15ºE 90ºNW 8,5 1,5 

5 N40ºE 90ºNW 11 1,5 

6 N61ºE 90ºSE 6,5 0,9 

7 N43ºE 90ºSE 8,5 1,1 

8 N44ºW 90ºNE 21,1 2,9 

9 N49ºW 90ºSW 6 0,8 

10 N64ºW 90ºNE 10 1,4 

11 N70ºW 90ºSW 11,5 1,6 

12 N62ºW 90ºNE 5,5 0,7 

13 N56ºW 90ºSW 4,5 0,6 

14 N45ºW 90ºSW 4,2 0,6 

15 N24ºE 90ºNW 1,9 0,3 

16 N22ºE 90ºNW 5,3 0,7 

17 N23ºE 90ºNW 7,2 1,0 

18 N45ºW 90ºSW 4,1 0,6 

19 N65ºW 90ºSW 3,2 0,4 

20 N67ºE 90ºNW 7,2 0,9 

21 N47ºW 90ºNE 9,1 1,2 

22 N88ºE 90ºSE 5,7 0,7 

23 N45ºE 90ºSE 1,9 0,3 

24 N45ºE 90ºSE 2,9 0,4 

25 N88ºE 90ºSE 3,6 0,5 

26 N56ºE 90ºSE 10,4 1,4 

27 N45ºE 90ºSE 4,4 0,6 

28 N66ºE 90ºSE 12,4 1,7 

29 N59ºE 90ºSE 7 0,9 

30 N59ºE 90ºSE 1,8 0,2 

31 N88ºE 90ºSE 10,5 1,4 

32 N45ºE 90ºSE 14 1,9 

33 N45ºE 90ºSE 18,5 2,5 

34 N60ºE 90ºSE 5 0,7 

35 N60ºE 90ºSE 4 0,5 

36 N55ºE 90ºSE 10,1 1,4 

37 N45ºE 90ºSE 5,9 0,8 

38 N6ºE 90ºSE 7 0,9 

39 N6ºE 90ºSE 16,5 2,2 
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40 N6ºE 90ºSE 12,5 1,7 

41 N5ºE 90ºSE 6,2 0,8 

42 N42ºE 90ºSE 8,6 1,2 

43 N44ºE 90ºSE 5,7 0,8 

44 N45ºW 90ºNE 5,8 0,8 

45 N14ºW 90ºNE 20,5 2,8 

46 N64ºW 90ºNE 7,3 1,0 

47 N35ºE 90ºSE 6,1 0,8 

48 N60ºE 90ºSE 4,2 0,6 

49 N60ºE 90ºSE 2,1 0,3 

50 N2ºW 90ºNE 20,5 2,8 

51 N8ºE 90ºSE 8,5 1,2 

52 N6ºE 90ºSE 5,1 0,7 

53 N45ºW 90ºNE 14,7 2 

54 N45ºW 90ºNE 16,2 2,2 

55 N44ºE 90ºSE 7,5 1,0 

56 N84ºW 90ºNE 3,9 0,5 

57 N45ºW 90ºNE 5,4 0,7 

58 N70ºE 90ºSE 3,5 0,5 

59 N54ºW 90ºNE 3,4 0,5 

60 N45ºW 90ºNE 1,9 0,3 

61 N20ºE 90ºSE 1,9 0,3 

62 N45ºE 90ºSE 3,3 0,5 

63 N48ºW 90ºNE 4,6 0,6 

64 N45ºE 90ºSE 1,9 0,3 

65 N61ºE 90ºSE 1,8 0,2 

66 N38ºE 90ºSE 4,6 0,6 

67 N42ºE 90ºSE 4,7 0,6 

68 N82ºW 90ºNE 3,2 0,4 

69 N15ºE 90ºSE 2,4 0,3 

MÉDIA ------- ------- 7,4 1,1 
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ANEXO A.II) Atitudes dos lineamentos estruturais referentes à zona 

granítica de Amarante. 

 

Nº Falha Direcção Inclinação Comprimento (cm) Frequência 

1 N18ºE 90ºNW 9,9 1,3 

2 N48ºE 90ºNW 12,4 1,6 

3 N43ºE 90ºNW 5,8 0,8 

4 N69ºW 90ºNE 10,2 1,3 

5 N74ºE 90ºNW 9,3 1,2 

6 N65ºE 90ºNW 3,6 0,5 

7 N48ºE 90ºNW 7,2 0,9 

8 N89ºW 90ºNE 3,6 0,5 

9 N46ºE 90ºNW 4,8 0,6 

10 N47ºE 90ºNW 5,4 0,7 

11 N43ºW 90ºNE 12,6 1,6 

12 N87ºW 90ºNE 12,1 1,6 

13 N45ºW 90ºNE 2,7 0,4 

14 N56ºW 90ºNE 16,1 2,1 

15 N70ºW 90ºNE 0,8 0,1 

16 N15ºW 90ºNE 1,9 0,2 

17 N45ºW 90ºNE 6,7 0,9 

18 N88ºE 90ºNW 5,9 0,8 

19 N81ºW 90ºNE 7,4 1 

20 N59ºE 90ºNW 11,7 1,5 

21 N84ºW 90ºNE 6,3 0,8 

22 N76ºW 90ºNE 6,2 0,8 

23 N45ºE 90ºNW 1,1 0,1 

24 N45ºE 90ºNW 5,8 0,8 

25 N48ºE 90ºNW 6,1 0,8 

26 N47ºW 90ºNE 10 1,3 

27 N45ºE 90ºNW 3,6 0,5 

28 N89ºE 90ºNW 13,7 1,8 

29 N45ºE 90ºNW 1,8 0,2 

30 N46ºE 90ºNW 1,9 0,2 

31 N44ºW 90ºNE 28,6 3,7 

32 N37ºE 90ºNW 5,2 0,7 

33 N49ºW 90ºNE 9,5 1,2 

34 N49ºW 90ºNE 2,4 0,3 

35 N46ºW 90ºNE 24,9 3,2 

36 N44ºE 90ºNW 3,6 0,5 

37 N51ºE 90ºNW 8,6 1,1 

38 N69ºW 90ºNE 2,6 0,3 
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39 N85ºW 90ºNE 6 0,8 

40 N41ºE 90ºNW 4,1 0,5 

41 N46ºW 90ºNE 3,9 0,5 

42 N87ºE 90ºNW 12,2 1,6 

43 N48ºW 90ºNE 15 2 

44 N45ºW 90ºNE 5 0,7 

45 N80ºW 90ºNE 18,6 2,4 

46 N89ºE 90ºNW 14,3 1,9 

47 N75ºW 90ºNE 2,7 0,4 

48 N40ºW 90ºNE 10,7 1,4 

49 N12ºW 90ºNE 10 1,3 

50 N45ºW 90ºNE 6,7 0,9 

51 N56ºW 90ºNE 5,1 0,7 

52 N67ºW 90ºNE 5,2 0,7 

53 N45ºE 90ºNW 3,8 0,5 

54 N44ºE 90ºNW 1,6 0,2 

55 N34ºE 90ºNW 3,5 0,5 

56 N66ºE 90ºNW 6,1 0,8 

57 N63ºE 90ºNW 13 1,7 

58 N81ºE 90ºNW 6 0,8 

59 N75ºE 90ºNW 22 2,9 

60 N67ºW 90ºNE 9,5 1,2 

61 N68ºW 90ºNE 4,3 0,6 

62 N45ºW 90ºNE 2,3 0,3 

63 N51ºE 90ºNW 17,2 2,2 

64 N43ºE 90ºNW 10 1,3 

65 N81ºE 90ºNW 5 0,7 

66 N74ºW 90ºNE 13 1,7 

67 N50ºW 90ºNE 7,2 0,9 

68 N59ºW 90ºNE 11,3 1,5 

69 N22ºW 90ºNE 4 0,5 

70 N55ºW 90ºNE 7,9 1,0 

71 N3ºW 90ºNE 10,9 1,4 

72 N27ºE 90ºNW 8,9 1,2 

73 N35ºE 90ºNW 4,5 0,6 

74 N47ºW 90ºNE 9,2 1,2 

75 N60ºW 90ºNE 3,5 0,5 

76 N45ºE 90ºNW 4,4 0,6 

77 N45ºE 90ºNW 7,2 0,9 

78 N45ºE 90ºNW 0,9 0,1 

79 N87ºW 90ºNE 4 0,5 

80 N87ºE 90ºNW 9 1,2 

81 N78ºW 90ºNE 3,5 0,5 

82 N87ºE 90ºNW 6,8 0,9 
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83 N70ºE 90ºNW 10 1,3 

84 N50ºW 90ºNE 5 0,7 

85 N75ºW 90ºNE 8,7 1,1 

86 N82ºW 90ºNE 3,5 0,5 

87 N85ºW 90ºNE 8,2 1,1 

88 N36ºE 90ºNW 3,6 0,5 

89 N85ºW 90ºNE 13,1 1,7 

MÉDIA ------ ------ 7,7 1 
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ANEXO B- Análise geoestatística dos dados de radão nas águas através do 

método de Interpolação IDW. 

I) Previsão 

 

 

 

II) Erro 
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ANEXO C- Análise geoestatística dos dados de radão nas águas através do 

método de Interpolação Kriging. 

 

I) Precisão 

 

 
 

 

II) Erro 
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III) Erro Padrão 

 

 

 

IV) QQPlot 
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ANEXO D- Análise geoestatística dos dados de radão nas habitações 

através do método de Interpolação IDW.  

I) Previsão 

 

 

II) Erro 
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ANEXO E- Análise geoestatística dos dados de radão nas habitações 

através do método de Kriging. 

 

I) Previsão  

 

 

 

II) Erro 
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III) Erro padrão 

 

 

 

IV) QQPlot 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


