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RESUMO 

 

 

Na região de Trás-os-Montes e Alto Douro afloram vários grupos de granitóides, 

nomeadamente os granodioritos de S. Lourenço (Grupo I), o grupo II onde se integram 12 

tipos de granitos duas micas e o grupo III constituído por 5 tipos de granitos biotíticos. Estes 

granitóides intruíram nas formações metassedimentares do Complexo Xisto Grauváquico, do 

Ordovícico Inferior e Superior e no Complexo de Mantos Parautóctone. A implantação destes 

granitos ocorreu durante as fases de deformação dúctil a frágil varisca (D3 e D4) entre os 321 

e os 290 Ma. 

De uma forma geral, observou-se para os granitóides estudados uma correlação entre 

a presença e abundância de minerais acessórios como zircão, apatite, ilmenite, monazite, 

uraninite, torite, cofinite, alanite, xenótimo e fosfatos de tório e urânio e os teores de U e Th. 

Nos granitos biotíticos, a alteração hidrotermal favoreceu o aparecimento de fosfatos de 

urânio e tório disseminados nos óxidos de ferro que preenchem as microfracturas ou os 

bordos minerais.  

Os granitos de duas micas apresentam perfis de terras raras mais fracionados, e um 

enriquecimento generalizado de elementos de terras raras leves (LREE), proveniente da 

abundância de monazite em particular nos granitos Vale das Gatas e Felgueiras, 

comprovando desta forma, os elevados teores de tório obtidos (53 a 65 ppm). Quanto aos 

granitos biotíticos possuem perfis de terras raras menos fracionados devido a um 

enriquecimento em HREE, proveniente da abundância de xenótimo e elevadas quantidades 

de ítrio (35 a 48 ppm). 

Os granitóides da região em estudo apresentam um fundo radiométrico (137.6 ɳGy.h-

1), atividade em massa de 226Ra (105.6 Bq.kg-1), 222Rn (9.8 Bq.kg-1), potencial de produção de 

radão (172.4 Bq.m-3.h-1), radão nos solos (111 kBq.m-3) e nos edifícios (423 Bq.m-3) bastante 

superiores aos metassedimentos. Contudo, importa destacar que os metassedimentos 

apresentam mais do dobro do coeficiente de emanação (23.4 %) relativamente aos 

granitóides. Quanto à análise nos grupos metassedimentares verifica-se que, o Ordovícico se 

destaca pelo maior potencial de produção de radão obtido (117.9 Bq.m-3.h-1), devido ao 

elevado coeficiente de emanação manifestado (26.0 %), eventualmente através da foliação 

metamórfica. No entanto, o Complexo Xisto Grauváquico também se destaca no fundo 

radiométrico (128.9 ɳGy.h-1), radão nos solos (27 kBq.m-3) e na concentração de radão em 

espaços confinados (237 Bq.m-3). Quanto aos granitóides, o Grupo III destaca-se na atividade 

em massa do 226Ra (115.3 Bq.kg-1), 222Rn (18.8 Bq.kg-1), potencial de produção de radão 

(356.7 Bq.m-3.h-1), no radão nos solos (156 kBq.m-3) e edifícios (547 Bq.m-3), conferindo-lhe 
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um maior potencial radiológico e um maior risco de exposição. Para além disso, verificou-se 

que as concentrações médias anuais de radão interior nos grupos II e III foram superiores, ao 

limite imposto de 300 Bq.m-3 pela diretiva comunitária 2013/59/EURATOM. Contudo, para 

todos os grupos estudados estes valores foram superiores à média mundial, ao nível 

recomendado por entidades internacionais e aos valores médios anuais de diversos países 

europeus.  

A presença de falhas e carreamentos próximos de algumas habitações, induziram um 

aumento na concentração de radão no interior das mesmas, funcionando estas vias como 

principais meios de condução entre as rochas ricas em urânio e a superfície, potenciando o 

risco radiológico nesta região. O teor de urânio e potencial de produção de radão nas rochas, 

a concentração de radão os solos e as principais estruturas tectónicas que permitiram a livre 

circulação deste gás nos solos, em concomitância com a concentração de radão nos edifícios 

e principais fatores que o condicionam, permitiram a classificação de um risco de exposição 

ao radão baixo a moderado para os grupos metassedimentares e um risco moderado a 

elevado nos grupos graníticos. 

Todas estas observações anteriores tiveram um enorme impacto na avaliação do 

potencial radiológico da região, pelo que se aconselha para fins estratégicos de ordenamento 

do território que se introduzam novas técnicas arquitetónicas em edifícios a construir, 

salvaguardando o licenciamento das novas construções em zonas graníticas e promovendo 

uma maior ventilação nos edifícios existentes.  

 

 

Palavras-chave: granitos, metassedimentos, radão, rochas, solos, edifícios 
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ABSTRACT 

 

In the study area, several groups of granitoids occur, namely granodiorites of São 

Lourenço (Group I), eleven two-mica granites (Group II) and five biotite granites (Group III). 

These granitoids outcrop in metasedimentary formations of Shale-Greywacke Complex (CXG), 

Lower to Upper Ordovician and Parautochthonous Nappes Complex.  The emplacement of 

these granitoids occurred during the ductile- fragile deformation phases (D3 and D4), between 

321 and 290 Ma. 

In general for the studied granitoids, a correlation between U and Th contents and the 

presence or abundance of accessory minerals such as zircon, apatite, ilmenite, monazite, 

uraninite, thorite, coffinite, allanite, xenotime and thorium-uranium phosphates were observed. 

Furthermore in biotite granites, the hydrothermal alteration induced the appearance of uranium 

and thorium phosphates disseminated in the iron oxides that fill the microfractures or mineral 

borders.  

Two mica granites have more fractionated rare earth element (REE) profiles and a 

generalized enrichment of light rare earth element (LREE), due to the abundance of monazite 

in Vale das Gatas and Felgueiras granites, proving by the high thorium content obtained (53 

the 65 ppm). Biotite granites have less fractionated REE profiles due to heavy rare earth 

element (HREE) enrichment from xenotime abundance and high amount of yttrium (35 to 48 

ppm). 

The granitoids of the study area have a radiometric backgound (137.6 ɳGy.h-1), mass 

activity of 226Ra (105.6 Bq.kg-1) and 222Rn (9.8 Bq.kg-1), potential of radon production (172.4 

Bq.m-3.h-1), radon in soils (111 kBq.m-3) and buildings (423 Bq.m-3), much higher than the 

metasediments. However, it should be noted that metasediments have more than double the 

emanation coefficient (23.4 %) compared to granitoids. In metasedimentary groups, the 

Ordovician have a greatest potential of radon production (117.9 Bq.m-3.h-1) and emanation 

coefficient (26.0 %) expressed eventually, by metamorphic foliation. Nevertheless, CXG also 

highlighted in the radiometric background (128.9 ɳGy.h-1), radon in soils (27 kBq.m-3) and 

radon concentration in confined spaces (237 Bq.m-3). Overall, the Group III obtained mass 

activity of 226Ra (115.3 Bq.kg-1), 222Rn (18.8 Bq.kg-1), potential of radon production (356.7 Bq.m-

3.h- 1), radon in soils (156 kBq.m-3) and buildings (547 Bq.m-3) much elevated than the other 

groups, giving it a remarkable radiological potential and an increased exposure risk. In 

addition, the annual average indoor radon concentrations in groups II and III were higher, than 

the imposed limit of 300 Bq.m-3 by the EU directive 2013/59 / EURATOM.  Furthermore, all 
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groups were highest annual average indoor radon concentration than average world, at the 

level recommended by international entities and annual average values of several European 

countries. 

In fact, the presence of faults and overthrusts nearby of buildings, induced an increase 

in the indoor radon concentration. These pathways acting as the main conveying means 

between rocks uranium bearing and the surface, enhancing the radiological risk in this region. 

The uranium content and potential radon production in the rocks, the radon concentration in 

soils and major tectonic structures that conditioned the free circulation of this gas in soils, 

concomitantly with the radon concentration in dwellings and other main factors that condition 

it, allowed the classification of a low to moderate radon exposure risk for metasedimentary 

groups and a moderate to high risk in granite groups.  

All these previous observations have had a major impact on the assessment of the 

radiological potential in this region. It is therefore recommended for strategic purposes of land 

use planning to introduce new architectural techniques in constructed buildings, safeguarding 

the licensing of new constructions in granite areas and ventilation in existing buildings. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 
 

AIEA Agência Internacional da Energia Atómica 

CAI Complexo Alóctone Inferior 
CAS Complexo Alóctone Superior 
CE Coeficiente de emanação 
CMP Complexo Mantos Parautóctones 

CO Complexo Ofiolítico 
CPVF Carreamento de Palheiros-Vila Flor 
CXG Complexo Xisto-Grauváquico 
DCU Unidade Curros 
DEC Domínio Estrutural de Carrazedo 

DETM Domínio Estrutural de Três Minas 
DGC Formação Xistos e Grauvaques Culminantes 
DMA Unidade de Monfebres-Abreiro 
DPI Domínio Parautóctone Inferior 

DPS Domínio Parautóctone Superior 
FDE Formação Desejosa 
FGD Formação Guadramil 
FMR Formação Marão 
FMO Formação Moncorvo 

FPCRV Falha Penacova-Régua-Verín 
FPI Formação Pinhão 
FRP Formação Rio Pinhão 
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1.1- A RELEVÂNCIA E MOTIVAÇÃO PARA O TEMA DA TESE 

 
A radioatividade com origem nos materiais geológicos, em especial a exposição ao 

gás radioativo radão, é considerado como um fator de risco para a saúde humana. Esta 

constatação tem vindo cada vez mais a ser apoiada por diversos estudos realizados nas áreas 
da biologia e da medicina, que têm permitido reconhecer os processos de interação entre as 

radiações e os mecanismos biológicos, bem como as consequências dessas mesmas 

interações.  

No caso particular do gás radão, os impactes na saúde associam-se essencialmente 
aos seus descendentes sólidos e com carga elétrica positiva, capazes de se agregar aos 

aerossóis ambientais e passíveis, de nesta forma, serem inalados (NEVES & PEREIRA, 2004) 

e depositados nos tecidos epiteliais dos pulmões. Aqui podem decair e emitir partículas alfa 
que transferem a energia para o epitélio pulmonar ao interagir com este (BOCHICCHIO, 2005; 

DARBY et al., 2006; WHO, 2009). As células assim expostas à radiação podem sofrer ruturas 

no ADN conduzindo a mutações genéticas, apoptose, alterações cromossómicas ou 

instabilidade genética. Estudos epidemiológicos recentes concluíram que a inalação do gás 
radão e seus descendentes incrementa o risco de cancro do pulmão (DARBY et al., 1995; 

FIELD, 2011; COSMA et al., 2013; HAURI et al., 2013), sendo por esta razão considerado um 

carcinogénico pela Organização Mundial de Saúde e reconhecido como a segunda causa de 
cancro do pulmão na população depois do tabaco, a primeira em não fumadores (WHO, 2009). 

Segundo DARBY et al. (2005), o risco de contrair cancro do pulmão aumenta 16 % por cada 

100 Bq.m-3 de radão interior, independentemente do hábito tabágico. No entanto, no mesmo 
estudo comprovou-se que o efeito sinergético entre o radão e o tabaco, conduz a um aumento 

no risco de contrair cancro do pulmão em fumadores. 

Menos evidente tem sido a associação entre o radão e outras patologias estudadas 

em diversos estudos, quer de laboratório, quer epidemiológicos. RERICHA et al. (2006) 
avaliou a incidência de leucemia, linfoma e múltiplos mielomas em trabalhadores de minas de 

urânio e SMITH et al. (2007) na população em geral. A relação entre a exposição ao radão e 

o aparecimento de doenças cardiovasculares foi também pesquisada (XUAN et al., 1993; 
TOMASEK et al., 1994; VILLENEUVE et al., 1997, 2007 e KREUZER et al., 2006). A 

associação com esclerose múltipla, entre outras patologias neurológicas como Alzheimer e 

Parkinson foi discutida em BOLVIKEN (2003) e em KIRKBY et al. (2016). Foram obtidos 
resultados ambíguos em diversos estudos sobre os efeitos genéticos e citogenéticos 

induzidos pelo radão, no entanto aparentemente mais claros quando o grupo em estudo são 

os mineiros das antigas minas de urânio (AL-ZOUGHOOL et al., 2009). 
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 No caso da Península Ibérica foram também realizados alguns estudos que apontam 

para as considerações atrás apresentadas. Por exemplo, HESPANHOL et al. 2013 realizaram 

um estudo de base hospitalar em pacientes do norte de Portugal, tendo identificado um 
elevado número de pacientes diagnosticados com cancro do pulmão, destacando-se uma 

maior incidência no sexo feminino. De acordo com este mesmo estudo, em 2008 foram 

identificados na região norte 32.2 % do total de casos registados no país (3288 casos) e em 
2010 atingiu os 39.5 % (1284 casos). Outro estudo ecológico efetuado na mesma zona sobre 

a incidência do cancro do pulmão e a exposição ao radão interior entre 1995 e 2004, revelou 

que o número de óbitos estimados atribuídos à exposição ao radão interior variou de 1565 a 

2406, ou seja, entre 18 a 28 % do total de óbitos observados (8514) poderão estar associados 
à exposição ao radão (VELOSO et al., 2012). De acordo com este mesmo autor, Vila Real é 

considerado o distrito com maior concentração média de radão no interior de espaços 

confinados (106.5 Bq.m-3), e por outro lado, regista também um maior número de óbitos 
imputáveis ao cancro do pulmão.  

Sendo um gás com origem na cadeia de decaimento do 238U, formando-se a partir da 

desintegração do 226Ra, é natural, pois, que a sua distribuição esteja condicionada 

primariamente à do elemento radioativo que inicia a cadeia. O urânio distribui-se em suportes 
mineralógicos próprios ou não, e é mais abundante em rochas ígneas de natureza ácida. 

Assim, a abundância média de urânio é reduzida na crusta inferior (0.2 ppm), intermédia na 

crusta continental (1.3 ppm) e mais elevada na crusta continental superior (2.7 ppm) 
(ULBRICH & GOMES, 1981). De acordo com COTHERN et al. (1987), a radioatividade nas 

rochas magmáticas encontra-se geralmente associada à presença de minerais acessórios 

portadores de urânio e tório, enquanto nas rochas metamórficas resulta do material original 
(ígneo ou sedimentar) transformado por processos metamórficos, podendo o seu conteúdo 

ser absorvido e redistribuído de acordo com o grau de transformação metamórfica. 

Quando o mineral primário suporte do urânio fica sujeito a alteração, o elemento 

químico pode migrar facilmente do mineral hospedeiro e precipitar em fraturas e microfraturas, 
sobre a superfície dos minerais, ou até mesmo ser mobilizado através da circulação de água 

subterrânea em condições adequadas de pH (PEREIRA et al., 2010). A deposição de urânio 

poderá ocorrer bem afastada da fonte primária, em zonas de falha ou em rochas com uma 
matriz de argila, podendo o enriquecimento daqui resultante dar origem a depósitos minerais 

de interesse económico (PEREIRA & NEVES, 2010).  

A desintegração do átomo de 226Ra leva à geração do átomo de radão que, sendo um 
gás, pode migrar do local de geração, designando-se este processo por emanação. Esta 

ocorre para os espaços intergranulares através de dois processos: recuo alfa e difusão 

(SAKODA et al., 2011). Nestas circunstâncias, e dependendo da proporção de água presente 
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nos poros anexos aos minerais, a difusão do gás pode ser incrementada ou reduzida 

(ÅKERBLOM & MELLANDER, 1997). Esta também é aumentada, quando a temperatura sobe 

em virtude do processo de redução da adsorção física do radão existente no interior dos grãos 
(SAKODA et al., 2011). A porosidade, o tamanho dos grãos e o coeficiente de emanação 

condicionam a permeabilidade e posterior mobilidade do radão nas rochas.  

A principal fonte de radão no interior dos edifícios é o substrato geológico, (APPLETON & 
MILES, 2005; HUNTER et al., 2005; MILES & APPLETON, 2005; DIOS et al., 2006; PEREIRA 

et al., 2003; PEREIRA & NEVES, 2010; GOMES et al., 2011; MARTINS et al., 2013).  

Um estudo de DROLET & MARTEL (2016) que visa compreender a sinergia entre a 

concentração de radão no interior dos edifícios e a presença de falhas geológicas na 
envolvência das mesmas, demonstra que os edifícios situados a menos de 150 metros de 

uma falha regional alcançam um potencial de radão superior. A concentração do radão no 

substrato geológico varia, no entanto, com outros fatores alguns deles ainda não 
completamente compreendidos. As variações térmicas, por exemplo, intervêm na circulação 

de radão nos solos, sob a forma de um ciclo que se caracteriza pelas inversões térmicas 

atmosféricas que ocorrem durante a madrugada e que proporcionam um ambiente 

extremamente estável, originando elevadas concentrações de radão no subsolo. Contudo, 
após o nascer do sol, a radiação solar aumenta a temperatura nos solos e a atmosfera mais 

próxima torna-se instável, originando um declínio na concentração de radão mantendo-se este 

padrão durante o dia. A precipitação também interfere na concentração de radão disponível 
nos solos, dado que conduz a um preenchimento dos poros com água e consequente redução 

de espaço para a acumulação do gás. Naturalmente que as variações sazonais nos fatores 

meteorológicos irão refletir-se nos fluxos de radão na interface solo-habitação.  
Os principais pontos de entrada de radão para os pisos mais térreos dos edifícios são 

os espaços vazios existentes entre as tubagens, as fissuras nos pavimentos e nas paredes. 

A utilização da água subterrânea e os materiais de construção são outras possíveis vias para 

a transferência do gás. A via mais comum de penetração do radão no interior dos edifícios 
consiste no transporte conduzido pelo gradiente de pressão. Porém, a difusão embora menos 

significativa também ocorre. O transporte por gradiente de pressão ocorre quando a pressão 

do ar no interior dos edifícios é mais baixa que a pressão nos solos. Uma pressão negativa 
no interior de um edifício, ocorre em parte devido aos efeitos da estrutura do mesmo e do 

gradiente térmico. Quando a temperatura no interior do edifício é maior que no ambiente 

exterior, ocorre um processo designado por “efeito chaminé” que gera uma pressão negativa 
nos níveis mais térreos da habitação, potenciando a entrada do radão nos espaços confinados 

(SAUM & OSBORNE, 1991). NAGDA (1994) refere que, até um dado nível do edifício ocorre 

um ponto referenciado como “plano de pressão neutro”, onde a pressão no interior é idêntica 
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à pressão exterior. No entanto, o espaço acima desse plano é ligeiramente pressurizado e o 

ar é forçado a sair do edifício. Quando o espaço abaixo desse plano neutro é despressurizado, 

o gás radão é extraído do subsolo para o interior do edifício através do piso térreo. Os 
sistemas de ventilação forçada também induzem variações na pressão interna dos edifícios.  

Como referido anteriormente, a utilização de água subterrânea também contribui para 

o radão interior, tendo-se verificado que uma concentração de radão de 10 000 Bq.m-3 na 
água contribui aproximadamente com 1 Bq.m-3 nos níveis de radão interior (BECKER, 1984). 

Os materiais de construção constituem outra fonte de radão, embora a sua influência no risco 

de exposição humana seja diminuta, comparativamente com o transporte de gás radão 

proveniente do solo.  
A dinâmica de interação de todos estes fatores descritos anteriormente é 

extremamente complexa, o que tem dificultado o estabelecimento de modelos coerentes que 

permitam explicar e quantificar as taxas de transferência do subsolo para o interior dos 
edifícios e a sua variabilidade anual. 

No sentido de minimizar as consequências do gás radão na saúde humana, e 

atendendo às recomendações dos organismos internacionais ligados à saúde (vg WHO, 

2009), tem vindo a ser proposta legislação diversa sobre o assunto. A importância dada pelo 
legislador à questão da exposição a elevadas concentrações de radão interior é variável quer 

pelos organismos estatais, quer pelas autoridades de saúde pública nacionais e não é a 

mesma entre os diversos países da Europa.  
Em Portugal, a questão do radão é tratada pela primeira vez aquando da publicação 

da legislação sobre a qualidade do ar interior (DL nº 79/2006) publicado a 4 de Abril de 2006, 

com as alterações impostas pela Portaria n.º 353-A/2013 que integra o Regulamento de 
Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços e dos Requisitos de Ventilação 

e Qualidade do Ar Interior (RECS-RVQAI). Esta fixa como limite a concentração média anual 

de radão para edifícios públicos em 400 Bq.m-3, sendo a sua pesquisa obrigatória em edifícios 

novos e reabilitados construídos em zonas graníticas dos distritos de Braga, Vila Real, Porto, 
Guarda, Viseu e Castelo Branco.  

Mais recentemente a Comissão Europeia elaborou a diretiva 2013/59/EURATOM que 

impõe um prazo de transposição para a legislação nacional até 6 de fevereiro de 2018. Nesta 
diretiva foram incorporadas matérias relativas a um conjunto de outras diretivas, 

89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 

2003/122/EURATOM, com o intuito de melhorar a proteção dos trabalhadores e da população 
em geral à exposição ao radão e a outros radionuclídeos, naturais e artificiais. Para o caso do 

radão estabelece como limites a concentração média anual de 300 Bq.m-3 e uma dose anual 

de 20 mSv/ano. A colocação de restrições de dose para a exposição profissional e médica e 
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a exigência em assegurar um Plano Nacional de Ação do Radão, faz também parte das 

imposições desta diretiva. Esta diretiva resulta da crescente preocupação derivada das 

conclusões de estudos epidemiológicos recentes, que apontam para um aumento significativo 
no risco de cancro do pulmão decorrente de uma exposição prolongada a níveis de radão tão 

baixos como 100 Bq.m-3. Por razões económicas na mesma diretiva considera-se que este 

limite pode ser superior, mas não ultrapassar os 300 Bq.m-3. 
Pretende-se com esta nova imposição legal, implementar medidas interventivas 

relacionadas com a necessidade de criar uma ou várias autoridades competentes com 

independência funcional, para fiscalizar a implementação de todas estas medidas nos 

sectores público e privado. Quanto à exposição ao radão no interior dos edifícios os Estados-
Membros devem estabelecer um nível de referência para a concentração média anual. 

Segundo o plano nacional de radão aprovado, devem ser promovidas ações que identifiquem 

as regiões onde possam ocorrer com maior probabilidade os edifícios com concentrações que 
excedam este nível de referência (mapas de risco). Posteriormente, devem ser fomentadas 

medidas destinadas a reduzir as concentrações de radão nesses edifícios. Estas poderão 

incluir normas de construção adequadas ou, no caso de materiais geológicos com elevado 

potencial de produção de radão, restrições à utilização de tais materiais. Segundo esta 
regulamentação comunitária, o plano de ação nacional deverá incluir a realização de estudos 

sobre as concentrações de radão no interior dos edifícios, a concentração de gás radão nos 

solos entre outros parâmetros tais como os tipos de solo e rocha, a permeabilidade e o teor 
de 226Ra nas rochas.  

Das considerações anteriores pode-se inferir que, em função do conhecimento 

disponível, é reconhecido que a radioatividade natural, em particular o gás radão, é um fator 
de risco ambiental para a saúde pública, em especial no que respeita ao cancro do pulmão. 

Os poucos dados disponíveis de âmbito epidemiológico no território nacional parecem apontar 

no mesmo sentido. A nova diretiva da União Europeia, atualmente em fase de transposição 

para a legislação nacional, impõe a execução de um plano nacional de radão que, entre outros 
parâmetros, exige o conhecimento da distribuição das concentrações do radão nos solos, dos 

fatores que lhe estão associados (geração, migração e transporte) bem como da transferência 

para os espaços confinados.  
No que respeita à interface com a componente geológica, a maior parte da 

investigação sobre a temática em causa tem sido realizada na região centro do país (NEVES 

et al., 2003; PEREIRA et al., 1999a, 1999b; PEREIRA et al., 2010a; PEREIRA & NEVES, 
2012; LAMAS et al., 2015; PEREIRA et al., 2017), num contexto geológico um pouco distinto 

daquele que ocorre na região norte. Nesta região dominam os granitos de duas micas sin-
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tectónicos, com elevada variabilidade mineralógica, textural e composicional ou de idade, bem 

como metassedimentos de idade câmbrica a devónica.  

Por outro lado, são ainda hoje reconhecidas limitações no conhecimento dos 
processos que controlam a emanação do gás radão nos materiais geológicos, bem como os 

mecanismos de transporte nos mesmos. Estas limitações traduzem-se depois nas 

metodologias propostas para a elaboração dos mapas de risco, em particular nos de larga 
escala, que são os de maior interesse para integração nos planos de ordenamento do 

território. 

 

1.2- OBJETIVOS E RESUMO DA TESE 
 

O objetivo principal do presente trabalho foi o de procurar os fatores que controlam  a 

distribuição dos radioisótopos em materiais geológicos de natureza ígnea e metassedimentar, 

em especial os que se relacionam com a produção, migração e transferência do gás radão 
para as habitações. 

Para uma eficaz concretização deste trabalho de investigação, foram delineados os 

seguintes objetivos específicos:  

 
1) Reorganizar toda a informação geológica da região, com suporte em trabalhos de 

campo para descrição das diversas litologias e avaliação das possíveis relações de 

intrusão dos diversos maciços graníticos, com as litologias metassedimentares 
aflorantes neste sector. Caracterização da fracturação regional existente da região em 

estudo e possíveis relações de implantação; 

2) Caracterizar a petrografia dos litótipos graníticos com destaque para a identificação de 

minerais portadores de urânio e tório, bem como a caracterização da mineralogia dos 
materiais de alteração de origem hidrotermal, quando presentes anomalias de urânio; 

3) Estudar do ponto de vista geoquímico os granitóides procurando agrupá-los mediante 

a sua assinatura geoquímica;  
4) Avaliar a distribuição dos elementos radioativos nas várias unidades líticas através da 

taxa de débito de dose de radiação gama; 

5) Estimar o potencial de produção do gás radão a partir da atividade de 226Ra, atividade 
de 222Rn exalado, coeficiente de emanação e densidade; 

6) Avaliar a capacidade de transporte do gás radão através da medição da sua 

concentração em solos/rocha;  
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7) Avaliar a capacidade de transferência do gás radão do substrato geológico para os 

espaços confinados, através da medição das concentrações do gás na atmosfera 

interior em edifícios selecionados e para diferentes condições climáticas; 
8) Analisar de forma integrada para avaliação dos principais fatores de controlo da 

emanação, migração e acumulação do gás radão em edifícios. Integrar todas as 

informações obtidas, de modo a sugerir estratégias para a mitigação do risco 
ambiental, caso este se verifique. 

 

Este trabalho de investigação contou com a colaboração de diversas instituições, 

nomeadamente a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro através do Laboratório de 
Geologia (LG-UTAD) onde se efetuaram as lâminas delgadas e as moagens para a realização 

das análises químicas das diversas rochas granitóides da região, o Departamento de Ciências 

da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, através do 
Laboratório da Radioatividade Natural, (LRN-UC) onde se realizaram as análises de 226Ra e 

radão nas rochas, a concentração de gás em edifícios e por fim o Laboratório Nacional de 

Energia e Geologia de São Mamede Infesta (LNEG), onde se obtiveram imagens de eletrões 

retrodifundidos. Para além disso, esta última instituição cedeu gentilmente as cartas 
geológicas e radiométricas da área em estudo à escala 1:50 000, em formato digital. 

 

Na figura 1.1 encontra-se representada a estrutura deste trabalho de investigação, 

onde nos capítulos iniciais se descreve a revisão bibliográfica geral sobre a radioatividade 

natural e o enquadramento geológico juntamente com o levantamento de campo realizado. 
Importa também destacar os resultados obtidos para cada parâmetro específico sendo no final 

delineadas a discussão e conclusões adequadas ao tema abordado. 
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Figura 1.1- Esquema sobre a estrutura do plano de investigação utilizada neste trabalho. 

 

No capítulo 1 encontra-se uma abordagem sobre a relevância e motivação do tema 

desta tese, os objetivos e a estrutura da mesma, uma revisão da literatura sobre a 
radioatividade natural, o potencial de produção de radão nas rochas, o radão nos solos e 

edifícios. Neste capítulo efetuou-se uma descrição da legislação em vigor, do enquadramento 

geográfico, da geomorfologia e dos trabalhos anteriores na área em estudo.  
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No capítulo 2 descrevem-se os métodos e técnicas utilizadas nos diversos parâmetros 

avaliados, em consonância com os procedimentos adotados e as respetivas fórmulas de 

cálculo, que facilitam a perceção do comportamento do radão nas rochas e solos.  

Quanto ao capítulo 3 exibe o enquadramento desta zona no Maciço Ibérico e uma 

descrição detalhada da geologia da área de estudo, com especial interesse na caracterização 
dos maciços graníticos e metassedimentos aflorantes. Neste capítulo procedeu-se também a 

uma descrição petrográfica dos diferentes grupos de granitóides da região em estudo, 

incluindo um estudo mais detalhado utilizando imagens de eletrões retrodifundidos e 

respetivos espetros para a identificação de minerais portadores de urânio e tório. Por fim, 
realizou-se uma caraterização geoquímica dos granitóides da região em estudo, de modo a 

facilitar o agrupamento das litologias granitóides sob o ponto de vista geoquímico, tentando 

estabelecer possíveis relações entre os teores de U e Th provenientes das análises químicas, 
com a ocorrência de minerais portadores destes elementos.  

Para o capítulo 4 apresentou-se uma caracterização radiométrica das principais 
litologias existentes através do estudo da taxa de débito de dose. Para além disso procedeu-

se também a uma análise da distribuição da fonte do gás radão nas rochas. 

O capítulo 5 refere-se essencialmente a todos os parâmetros que contribuem para o 
potencial de produção de radão nas diversas litologias da região. O objetivo é tentar perceber 

quais os parâmetros que contribuem de forma significativa para uma maior quantidade de 

radão disponível para transporte da fração mineral até à superfície. 

Por outro lado, o capítulo 6 incide na análise de radão nos solos graníticos e 

metassedimentares da região, inclusive em dois grandes acidentes tectónicos regionais no 
sentido de estabelecer uma relação entre estas estruturas que poderão funcionar como canais 

de circulação do radão e o potencial radiogénico nestes locais.  

Para além disso no capítulo 7, faz-se uma análise do radão no interior dos edifícios, 

incluindo uma abordagem por concelhos e principais fatores arquitetónicos e antropogénicos 

que condicionaram os resultados obtidos.  

No capítulo 8 desenvolve-se uma discussão dos resultados obtidos nos diversos 

parâmetros avaliados nomeadamente: i) a comparação dos dados obtidos na taxa de débito 

de dose com os dados do LNEG e com os valores obtidos de U e Th através da análise 
química; ii) interpretação dos resultados do potencial de produção de radão nas rochas com 

os diversos fatores que o condicionam; iii) análise da concentração de radão nos solos e 

possível relação com o potencial de produção de radão nas rochas; iv) justificação para os 
valores obtidos nos edifícios através da interpretação dos resultados nos diversos fatores que 
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o condicionam, incluindo uma comparação da estimativa para a concentração média anual 

com diferentes regiões do país, entre outros países da União Europeia; v) comparação dos 

dados obtidos na concentração de radão interior com o valor limite imposto pela diretiva 
comunitária 2013/59/EURATOM e vi) sugestão de algumas estratégias construtivas de 

mitigação por forma a diminuir a exposição ao radão e campanhas de sensibilização para a 

população da região em estudo. 

Por fim o capítulo 9 resume-se às principais conclusões relativas ao potencial de 

produção de radão nas rochas, solos e exposição no interior dos edifícios onde se incluem 

algumas considerações ao abrigo da diretiva comunitária dirigidas aos organismos 
competentes e possíveis trabalhos futuros a desenvolver.  

 

1.3- ÁREA OBJETO DE ESTUDO 
 

A área selecionada para este estudo radiológico situa-se no norte de Portugal, 

distribuindo-se pelos distritos de Vila Real e Bragança, onde se localizam os concelhos de 

Vila Real, Sabrosa, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Boticas, Chaves, Valpaços, Murça, 
Carrazeda de Ansiães e Alijó (Fig. 1.2).  

De um modo geral, a região estudada representa um perímetro regular que ocupa a 

área de duas cartas geológicas 1:50 000, com aproximadamente 1280 km2. A elaboração dos 
mapas geológicos que acompanham este trabalho de investigação têm por base as folhas 60-

Vidago (Chaves), 61-Carrazedo de Montenegro (Valpaços), 74- Vila Pouca de Aguiar, 75- Jou 

(Murça), 88- Telões (Vila Pouca de Aguiar), 89- Murça, 102- Vila Real e 103- Sanfins do Douro 

(Alijó) da base topográfica referente à Carta Militar de Portugal dos Serviços Cartográficos do 
Exército, à escala 1: 25 000 (Fig. 1.2). Por outro lado, a área estudada também se insere nas 

folhas 6-D (Vila Pouca de Aguiar) e 10-B (Vila Real) da Carta Geológica de Portugal à escala 

1: 50 000 do Laboratório Nacional Energia e Geologia (LNEG). As principais vias de acesso 
à região em estudo nomeadamente para o concelho de Vila Real são o IP4, A4 e A24, 

incluindo as estradas nacionais N-2 (Vila Real-Chaves), N-15 (Vila Real-Murça), N-313 (Vila 

Real-Peso da Régua) e N-322 (Vila Real-Alijó); para os concelhos de Vila Pouca de Aguiar e 
Vidago as autoestradas A7 e A24 e estrada nacional N-2; para Murça a autoestrada A4 e 

estrada nacional N-15 e N-314 (Murça-Chaves); Alijó pelo itinerário IC5 e estrada nacional N-

212 (VPA-Alijó), Valpaços pelas estradas nacionais N-206 (Valpaços-VPA) e N-213 

(Valpaços-Mirandela), Boticas pela N-311 e EM530 (Curros e Fiães do Tâmega). 
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Figura 1.2- Concelhos abrangidos pela área de estudo, com a inclusão dos limites das folhas 
topográficas 1: 25 000 e das cartas geológicas de Portugal 1: 50 000 relativas às folhas 10-B (Vila Real) 
e 6-D (Vila Pouca de Aguiar). 

 

1.4- GEOMORFOLOGIA DA ÁREA EM ESTUDO 
 

 As depressões tectónicas na região assumem-se como importantes formas de relevo 

estando relacionadas com o principal acidente tectónico regional designado falha Penacova-

Régua-Verín (FPCRV). O movimento ao longo deste acidente com direção NNE-SSW 
produziu escarpas tectónicas, que limitam algumas depressões como resultado da ação de 

um eixo de compressão máxima NW-SE no Miocénico Superior, originando desligamentos 

esquerdos e relevos do tipo “push-up” na serra Alvão-Marão (PEREIRA, 2010). Ao longo deste 
alinhamento tectónico é possível observar diversos vales depressionários com forte 

expressão morfológica nomeadamente as depressões de Vidago, Pedras Salgadas, Telões e 

Vila Real, sendo classificadas como bacias de desligamento associadas a uma componente 
horizontal de movimentação (FEIO, 1951).  

As depressões de Vidago e Pedras Salgadas são bastante mais estreitas que todas 

as outras (Fig. 1.3) apresentando uma forma alongada com dimensões aproximadas de 10 
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km de comprimento, 1 km de largura no sector mais a sul da bacia, atingindo um máximo de 

4 km a norte (OLIVEIRA, 1995).  

 

Figura 1.3- Mapa de relevos da área de estudo. 

 

Segundo este mesmo autor, os relevos mais altos da região associam-se ao vale 
depressionário de Vila Pouca de Aguiar-Pedras Salgadas dominado por duas escarpas, uma 

oriental e mais íngreme que corresponde à vertente da Serra da Falperra (cota 1050 a 1150 

m) e uma outra ocidental, a Serra do Alvão com cota acima dos 1150 metros (Fig. 1.3) que 
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limita a bacia através de uma escarpa mais vigorosa que a anterior. Mais a sul nas 

proximidades de Vila Pouca de Aguiar, a escarpa exibe um andamento mais robusto e 

escadeado, com patamares basculados para NE, terminando à cota dos 1203 metros, no 
Minhéu.  

A depressão Covelo-Vila Real com superfície inclinada e com cota de 800 m a norte e 

de 450 m a sul é gerada por numerosas fraturas sendo as mais importantes as NNE-SSW, 
encontrando-se limitada a oeste pela Serra do Alvão e a leste pelo vale de fratura do Rio 

Corgo perfeitamente encaixado. A depressão de Vila Real revela um maior alargamento 

relativamente às depressões anteriores, devido à ramificação para Sul deste acidente 

tectónico em dois segmentos principais, situados na Régua e em Mesão Frio (CABRAL, 
1995).  

Destacam-se também na paisagem mais a oriente, as cristas quartzíticas do castro de 

Palheiros, os relevos das Serras da Garraia a oeste e de Santa Comba a este. Os níveis 
aplanados mais regulares, entre os 700 e os 800 metros, situam-se nas regiões de Carrazedo 

de Montenegro, Sabrosa e Alijó (Fig. 1.3), porém as altitudes da região em estudo encontram-

se compreendidas entre os 158 e os 1293 metros, sendo esta última cota referente ao vértice 

geodésico de Meroicinho.  
Para a evolução da rede de drenagem da região muito contribuiu a herança varisca, 

com os contrastes entre os maciços graníticos, os relevos quartzíticos como as cristas de 

Murça, assim como a influência da rede de fracturação tardi-varisca no contato com os cursos 
fluviais (PEREIRA, 1997).  

 

1.5- TRABALHOS ANTERIORES NA ÁREA ESTUDADA 
 

A área estudada tem sido alvo de numerosos estudos multidisciplinares que envolvem 
assuntos de carácter geológico, hidrogeológico, geomorfológico e radiológico. Relativamente 

à evolução tectónica e geomorfológica da região foram realizados diversos estudos, 

nomeadamente os de LIMA (1892), CHOFFAT (1917), BIROT (1945, 1949), FEIO (1951), 
FERREIRA (1986), BAPTISTA (1990, 1998) e BAPTISTA et al. (1997). Foram também 

numerosos os estudos sobre a hidrogeologia com especial enfase, nas regiões de Vila Pouca 

de Aguiar, Vidago, Pedras Salgadas e Vreia de Bornes, dos autores LIMA (1892), CHOFFAT 
(1917), ZBYSZEWSKI (1938), ALMEIDA (1982), BARROS et al. (1995), BAPTISTA et al. 

(1993), MARQUES (1993), FERREIRA & OLIVEIRA (1995), OLIVEIRA (1995) e FERREIRA 

et al. (2003). Foram desenvolvidos também outros trabalhos com especial incidência na 

mineralogia e petrologia dos granitóides da zona de Telões por GOMES (1990), onde 
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caracteriza sob o ponto de vista petrogenético, dois grupos de granitos: os granitos de duas 

micas, deformados, sin-tectónicos onde se incluem quatro tipos diferentes de granitos e os 

granitos biotíticos, pós-tectónicos representados pelos granitos de Souto e Telões.  
NEIVA (1973 e 1981) efetuou estudos de geoquímica e petrogénese de rochas 

granitóides, incluindo rochas híbridas e aplito-pegmatitos, localizadas na folha 103, da carta 

geológica 10-B (Vila Real). NEIVA & GOMES (1991) estudaram a geoquímica e a mineralogia 
das rochas granitóides na área de Lixa do Alvão – Alfarela de Jales – Tourencinho resultando 

na elaboração de um mapa geológico da área, onde foram identificados diversos tipos de 

granitos relacionando as idades de instalação destes granitos com as mineralizações 

encontradas. MARTINS (1998) na sua tese de doutoramento caracteriza os granitos do 
maciço de Vila Pouca de Aguiar. SANT’OVAIA (2000) e SANT’OVAIA et al. (2000, 2011) 

aprofundou o conhecimento da estrutura e cinemática de instalação do maciço de Vila Pouca 

de Aguiar, através de uma análise anisotrópica e de suscetibilidade magnética (ASM), com a 
inversão de dados gravimétricos e na identificação de microestruturas em lâminas delgadas. 

Este estudo foi também relevante na análise direcional dos planos de inclusões fluidas (PIF) 

existentes no granito de Telões.  

MATOS (1991) estudou a evolução dos granitóides hercínicos de duas micas, do CXG 
e do Ordovícico na região de Vila Real, resultando num mapa geológico que corresponde a 

toda a extensão da folha 102 (Vila Real) à escala 1: 25 000 da base topográfica referente à 

Carta Militar de Portugal dos Serviços Cartográficos do Exército.  
 MATOS & FERREIRA (1991) elaboraram mapas de zonamento geoquímico e 

mineralógico do granito de Vale das Gatas (GVG) através da sua caracterização petrográfica, 

correlacionando-os com fatores estruturais. 
Os depósitos sedimentares recentes da bacia de Telões foram estudados por 

LOURENÇO (1997). LOURENÇO & MATOS (1995), no seguimento de trabalhos efetuados 

em granitos biotíticos associados à falha de Vila Real (desligamento Verin-Régua), no caso 

particular do granito de Soutelinho, efetuaram um estudo do comportamento do desligamento 
esquerdo, cujo rejeito se situa entre os 4500 a 5000 metros.  

BAPTISTA (1990, 1998) estudou a zona de falha FPCRV e concluiu que esta 

megaestrutura foi reativada no início do Miocénico Superior até o final do Pliocénico com uma 
série de falhas ativas como falhas inversas num regime compressivo, falhas normais geradas 

em regime distensivo e numerosas falhas com estilos variados que refletem um regime de 

desligamento. 
As formações metassedimentares do Parautóctone em Trás-os-Montes Ocidental 

foram profundamente estudadas por RIBEIRO (1998) onde destacou a sua importância 
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metalogenética e posteriormente RODRIGUES (2008) debruçou-se no estudo de uma enorme 

estrutura em arco na Serra da Garraia e de Santa Comba.  

Numa carta publicada pelo antigo Instituto Geológico e Mineiro (TORRES et al., 1993) 
intitulada “Carta de Radiação Gama Natural, Folha 2-Trás-os-Montes” foi caracterizada toda 

a região de Trás-os-Montes e Alto Douro sob o ponto de vista radiométrico, incluindo uma 

distribuição regional da dose de radiação gama externa, fornecendo-nos um estado de 
referência na identificação de zonas anómalas com valores superiores a 211.7 ηGy/h, 

identificadas nas seguintes regiões: Chaves, Vila Real, Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena 

e Boticas. Para além disso, verificaram-se diversas anomalias radiológicas existentes na 

região de Vila Real nomeadamente no granito Vale das Gatas (COELHO, 2006; SOUSA & 

CARVALHO 2008; GOMES et al., 2011). No concelho de Vila Pouca de Aguiar foi identificado 

um potencial radiogénico elevado devido aos elevados teores de radão em habitações (DIAS, 

2009). Para além disso, a execução das cartas geológicas 6-D (NORONHA et al., 1998) e 10-
B (GOMES et al., 2015) e um estudo de TEIXEIRA et al. (2014) sobre dados geoquímicos e 

radiométricos preliminares dos granitos da região de Vila Real, contribuíram para o 

conhecimento geológico, geoquímico e radiométrico da região em estudo. 

Assim, porque as unidades litológicas consideradas neste estudo na região de Trás-
os-Montes e Alto Douro são bastante diversificadas e pelo facto de não existirem estudos 

prévios de radão em toda esta região, tendo sido verificados apenas alguns estudos pontuais, 

torna-se importante uma avaliação deste problema ambiental. 
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2- MÉTODOS E TÉCNICAS 
 

Durante o trabalho de investigação foram utilizados diversos métodos e técnicas que 
se passam a descrever.  

 

2.1- AMOSTRAGEM 
 

A recolha de amostras dos granitóides para análises químicas de rocha total incidiu 
em afloramentos, taludes de estradas, frentes de exploração em pedreiras e em escavações 

para posterior construção de edifícios. Em alguns casos a escolha do local para recolha de 

amostras foi controlada pelo espectrómetro de radiação gama portátil que apontavam para a 
ocorrência de elevados valores de U e Th. Em geral, o número de amostras recolhidas por 

unidade depende naturalmente da expressão espacial de cada litologia na área em estudo. 

No caso da amostragem para medição das concentrações do radão nos solos foi feita 
segundo perfis representativos e projetados de forma a intersectar as unidades geológicas.  

 

2.2- PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 
Nos locais de amostragem foram sempre colhidas quantidades de rocha superiores a 

4 kg. Neste sentido, as amostras foram limpas externamente com uma serra diamantada, 

sendo posteriormente cortadas em diversos fragmentos que se destinariam à execução de 
lâminas delgadas e polidas para análise petrográfica e posterior obtenção de imagens de 

contraste de número atómico. Foi ainda feita a preparação física de amostras para as análises 

químicas de rocha total efetuadas no LNEG. A preparação das amostras foi efetuada no LG-
UTAD e no LRN-UC. Foram moídas 77 amostras de rochas graníticas e 49 amostras de 

rochas metassedimentares para análise de espectrometria de raios gama, submetendo-as a 

uma redução progressiva do grão, em 800 g de amostra, até dimensões inferiores a 2 mm 
através de duas passagens pelo moinho de maxilas.  

A preparação das 71 amostras de rocha para a análise por métodos de análise química 

(espectrometria de absorção atómica, fluorescência de raios-X e espectrometria de massa) 

foi idêntica à referida anteriormente, embora para este efeito se utilizasse 1.5 a 2 kg de 
amostra. As reduções seguintes (inferiores a 70 mesh) foram efetuadas num moinho de pilão 

da Retsch, onde após homogeneização foi extraída uma amostra laboratorial com cerca de 
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140 g. Cerca de metade desta amostra foi reduzida no moinho de bolas de ágata da Retsch 

S100, em dimensões inferiores a 200 mesh.  

 

2.3- MICROSSONDA ELETRÓNICA  
 

A microssonda eletrónica JEOL JXA 8500 F, existente no LNEG foi utilizada para a 
identificação e obtenção de imagens de contraste de número atómico, com detetor de eletrões 

retrodifundidos, bem como para a obtenção de espectros com espectrómetro de dispersão de 
energia, de minerais acessórios portadores de urânio e tório. Selecionaram-se nas diversas 

lâminas delgadas polidas representativas dos granitóides da região e os estudos foram feitos 

utilizando um potencial de aceleração de 15 kV e 20 kV. A localização das amostras utilizadas 
para a execução de lâminas delgadas polidas encontram-se representadas no Apêndice B.1. 

Foram também obtidos alguns espectros que comprovam a presença de minerais portadores 

de urânio e tório. Na utilização da microssonda, foi dado particular destaque à pesquisa de 

minerais portadores de urânio e tório, essenciais na interpretação do potencial radiológico dos 
granitóides.  

 

2.4- ANÁLISES QUIMICAS DE ROCHA TOTAL 

 
As determinações analíticas de elementos maiores e menores e elementos de terras 

raras (REE) de setenta e uma amostras de rochas graníticas foram analisadas na Unidade de 
Ciência e Tecnologia Mineral do LNEG de S. Mamede de Infesta e cinco análises do granito 

de Pedras Salgadas (GPS) foram obtidas a partir da tese de doutoramento sobre o maciço 

pós-tectónico de VPA (MARTINS, 1998), onde os elementos maiores, menores e REE foram 
obtidos através de espectrometria de emissão plasma, ICP-AES e ICP-MS. A localização das 

amostras utilizadas para análise química encontram-se representadas no Apêndice B.2. A 

precisão destas cinco análises é de 5% para os elementos maiores e de 10% para os 

elementos menores. Os elementos maiores e os elementos menores Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ba, 
Ta, Sn, U e Th, foram determinados no LNEG, por fluorescência de raios-X, segundo o método 

de TERTIAN & CLAISSE (1982), utilizando um espectrómetro sequencial de dispersão de 

comprimentos de onda Philips PW 2404. Para a análise de elementos maiores, a preparação 
física das amostras desenvolve-se em duas fases: numa primeira fase, a formação de uma 

pérola através da sua calcinação a 1050ºC e posterior fusão a 1150ºC. Para os elementos 

menores, foram feitas pastilhas prensadas. As condições instrumentais utilizadas foram as 
seguintes: elementos Na, Mg – cristal PX1, colimador 700, detector F1; elementos Al, Si – 
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cristal PE, colimador 700, detector F1; elemento P – cristal Ge, colimador 700, detector F1; 

elementos K, Ca, Ti, Mn, Fe – cristal LiF 200, colimador 300, detector FS; elementos Ba, Nb, 
Zr, Y, Rb, U, Th e Ta – cristal LiF 220, colimador 150, detector SC; elementos Sr e Sn – cristal 
LiF 200, colimador 150, detector SC. Os padrões utilizados foram, na sua quase totalidade, 

materiais de referência certificados (MRCs) e também alguns padrões preparados no 

laboratório e testados com MRCs. A precisão dos dados analíticos obtidos por fluorescência 
de raios-X é mais eficiente em ± 1% para elementos maiores e Rb e de ± 4 % para os restantes 

elementos.  

O doseamento do FeO foi feito por titulação com permanganato de potássio, com uma 

precisão melhor do que ± 5%. Os teores de F foram determinados por potenciometria direta, 
com uma precisão melhor que ± 5%. As determinações dos índices H2O+ e H2O- foram 

obtidas por gravimetria (método de Penfield), sendo a precisão dos resultados obtidos 

também melhor que ± 5%. 
Os elementos menores, As, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, Sb, V, W, Ga, Sc e Zn foram obtidos 

por análise multi-elementar em espectroscopia de emissão óptica com plasma condutivo 

(plasma DCP-OES – “Direct Current Plasma – Optical Emission Spectroscopy”), com uma 

precisão média de ± 10%. 
Os elementos do grupo das terras raras (REE) e Nb, Hf, Ta, Th e U de amostras 

selecionadas de rochas graníticas foram determinados por ICP-MS (“Inductively Coupled 

Plasma – Mass Spectrometry”), num equipamento PQ ExCell (ThermoElemental). O método 
utilizado envolve a sinterização das amostras com peróxido de sódio (MACHADO & SANTOS, 

2006), sendo a precisão média obtida melhor do que ± 5%.  

 

2.5- MEDIÇÕES IN SITU COM O ESPECTRÓMETRO DE RAIOS GAMA 
PORTÁTIL 

 
As técnicas e métodos relativos à utilização do espectrómetro de raios gama portátil 

encontram-se descritos em MARTINS et al. (2016). O espectrómetro de raios gama portátil: 

Gamma Surveyor da GF Instruments, equipado com detetor de NaI (Tl) (Foto 2.1), foi utilizado 

para realizar 370 medições e avaliar o fundo radiométrico natural existente nas rochas e solos 
da área em estudo. A localização dos diversos locais onde foram realizadas as medições da 

taxa de débito de dose de radiação gama pode ser observada na figura 4.2. A taxa de débito 

de dose de radiação gama expressa-se em ɳGy.h-1 e é calculada a partir destas 

concentrações de K, U e Th de acordo com as recomendações da IAEA (2003). 
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Foto 2.1- Utilização in situ do espectrómetro de radiação gama portátil da GF Instruments.  
 

A análise de desempenho deste espectrómetro foi previamente testada com recurso a 

216 medições do fluxo total e da taxa de dose obtidos para cada intervalo de tempo, entre 5 

e 300 segundos. Esta metodologia foi repetida num mesmo local para a obtenção da duração 

ideal de estabilização que representasse uma eficaz reprodutibilidade de valores. Assim, 
todas as medições efetuadas com este equipamento foram realizadas através de uma única 

medição da taxa de débito de dose (ƞGy.h-1) com a duração de dois minutos, com o referido 

equipamento suspenso a um metro do solo. 

 

2.6- ATIVIDADE DE 226Ra EM ROCHAS 
 

As técnicas e métodos relativos à utilização do espectrómetro de raios gama de 
bancada encontram-se devidamente descritos em LAMAS et al. (2015) e PEREIRA et al. 

(2017). O isótopo radioativo 226Ra foi analisado por espectrometria gama com detetor NaI e 

diâmetro 3’’, marca Ortec, colocado no interior de um escudo de chumbo com a finalidade de 
proteger da radiação de fundo (background). Um total de 127 amostras representativas foram 

recolhidas em afloramentos de unidades metassedimentares (n=49) e granitóides (n=77), 

tendo em conta a distribuição desses afloramentos. A localização das amostras 
representativas dos metassedimentos e granitóides da região encontram-se representadas 

no Apêndice B.3. A maioria das amostras apresentam diferentes estádios de alteração 

embora, em geral, tenham baixo grau de alteração. 

As amostras com cerca de 500 g foram previamente moídas num moinho de maxilas 

em granulometria inferior a 2 mm e colocadas em beakers do tipo Marinelli com volume de 

0.2 litros para que, a quantidade de ar no recipiente seja mínima. Após a preparação devem 
aguardar-se aproximadamente 27 dias para ser estabelecido o equilíbrio isotópico antes 
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mesmo de serem efetuadas as medições no espectrómetro. O tempo de medição por amostra 

utilizado é de 36 000 segundos que corresponde a cerca de 10 horas de medição em contínuo. 

Para se efetuar uma adequada calibração foram realizadas nas mesmas condições 
experimentais, medições de padrões fornecidos pela Agência Internacional de Energia 

Atómica (AIEA). Em função do isótopo analisado e da atividade do mesmo as incertezas são 

variáveis, estimando-se entre 5 a 25% do valor medido. A atividade do 226Ra foi medido 
através do pico do 214Bi, observado com boa intensidade em 1764 keV e sem sobreposição 

com outros picos.  

 

2.7- ATIVIDADE DE 222Rn EXALADA EM ROCHAS 

 
As técnicas e métodos relativos à utilização dos contentores selados para a análise da 

atividade de 222Rn exalada encontram-se também devidamente descritos em LAMAS et al. 
(2015) e PEREIRA et al. (2017). As amostras utilizadas nas análises por espectrometria gama 

serviram também para determinação da atividade em massa de 222Rn exalado através do 

designado “método do acumulador”. As amostras foram então colocadas num contentor em 
aço inoxidável com 5 litros de volume e perfeitamente estanque durante um período de 21 

dias. Uma vez atingido o equilíbrio isotópico procedeu-se à medição da concentração de gás 

radão acumulado no contentor utilizando para o efeito um circuito fechado, uma bomba de 
sucção e o monitor a Alphaguard, modelo PRO2000 da Saphymo®, equipado com câmara de 

ionização (Foto 2.2).  

 
Foto 2.2- Sistema usado na determinação da exalação de radão e baseado no método do acumulador. 

 
 
A partir da concentração do gás radão no equilíbrio (𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶) calculou-se a atividade 

produzida por massa de amostra segundo a equação 2.1 (PEREIRA et al., 2017): 
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𝐶𝐶𝐶𝐶222 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶× (𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝑉𝑉𝑉𝑉)/𝑊𝑊                                                                      (Eq. 2.1) 

Em que:  
222Rn- Atividade em massa do 222Rn (Bq.kg-1);  
CRneq- concentração de gás radão acumulado no contentor (Bq.m-3); 
Vc- volume do contentor (m3); 
Va- volume da amostra (m3); 
W- peso da amostra (kg); 
 
 
2.8 - COEFICIENTE DE EMANAÇÃO EM ROCHAS 
 
O coeficiente de emanação traduz-se pela fração de radão gerado e que normalmente 

é libertado para os espaços intergranulares de uma determinada rocha. O seu cálculo 

encontra-se representado na equação 2.2 (IAEA, 2013):  

 

𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑅𝑅 222

𝑅𝑅𝑅𝑅226  
                                                                                                   (Eq. 2.2) 

 

Onde:  

CE- coeficiente de emanação 
222Rn- atividade em massa do 222Rn (Bq.kg-1);  
226Ra- atividade em massa do 226Ra (Bq.kg-1);  
 

2.9- DENSIDADE APARENTE EM ROCHAS 
 

As técnicas e métodos relativos à obtenção da densidade aparente em rochas 

encontram-se descritos em LAMAS et al. (2015) e PEREIRA et al. (2017). Foram cortados 
pequenos fragmentos de rocha correspondentes às amostras representativas das litologias 

em estudo. Para a determinação da densidade aparente utilizou-se o procedimento adequado 

à norma portuguesa (EN 1936:2008) intitulada métodos de ensaio para pedra natural: 

determinação das massas volúmicas real e aparente. Seguindo este mesmo procedimento as 
amostras foram secas até atingir massa constante à temperatura de 70 ± 5 ºC. A massa 

constante é atingida quando a diferença entre duas pesagens sucessivas, num intervalo 

aproximado de 24 horas, não for superior a 0.1% da massa da amostra. Pesa-se cada provete 
(md), de seguida coloca-se a amostra num recipiente de vácuo e baixa-se gradualmente a 

pressão até 2.0 ± 0.7 kPa. Deve manter-se esta pressão durante aproximadamente 2 horas 
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de modo a eliminar o ar contido nos poros abertos das amostras. Introduz-se lentamente água 

destilada à temperatura de 20 ± 5 ºC no recipiente de tal modo que o caudal de enchimento 

deva ser tal, que as amostras fiquem completamente imersas em não menos de 15 minutos. 
De notar que também neste procedimento se deve manter a pressão de 2.0 ± 0.7 kPa durante 

a introdução da água. Quando todas as amostras estiverem imersas, deve-se restaurar a 

pressão atmosférica no interior do recipiente e deixar as mesmas imersas a esta pressão 
durante mais 24 horas. No final deste procedimento, pesa-se cada uma destas amostras 

imersas e anota-se a sua massa (mh). Posteriormente limpa-se rapidamente a amostra com 

um pano húmido e determina-se a massa da amostra saturada com água (ms). 

A massa volúmica aparente ou densidade corresponde à razão entre a massa da 
amostra em seco e o seu volume aparente e é calculado pela equação 2.3: 

 

ρ𝑏𝑏 = 𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚ℎ
 × 𝑃𝑃𝑃𝑃ℎ                                                                                           (Eq. 2.3) 

 

 

Em que: 

ρb- Massa volúmica aparente ou densidade (kg.m-3); 
md- peso amostra seco (g); 
ms- peso amostra saturada (g); 
mh- peso amostra imersa (g); 
Prh- Valor da massa volúmica aparente da água a 20ºC (998 kg.m-3). 
 

 

2.10 - POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE RADÃO EM ROCHAS 

 

O potencial de produção de radão é traduzido pelo teor de radão disponível para 

transporte até à superfície e é calculado pela equação 2.4 que se encontra descrita em IAEA 

(2013): 

 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝐶𝐶 =  λ× ρ𝑏𝑏 × CE × 𝐶𝐶𝑉𝑉226                                                                                (Eq. 2.4) 

Assim sendo:  
𝜆𝜆- constante de decaimento do radão, h-1 (0.00755) 
ρb - Densidade  
CE- coeficiente de emanação 
226Ra- atividade em massa do 226Ra (Bq.kg-1);  
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2.11- CONCENTRAÇÃO DE RADÃO EM SOLOS 
 

A técnica e método relativo à utilização do Alphaguard para a análise da concentração 
de radão nos solos encontra-se descrita em PEREIRA et al. (2010a). A técnica utilizada 

baseou-se na execução de furos (num total de 175) com ca. 1 metro de profundidade e 2 cm 

de diâmetro à rotação. A localização dos locais onde se realizaram estes furos encontra-se 
representada mais à frente na figura 6.2 do capítulo 6. Em cada local onde se realiza a análise 

é inserida no furo uma sonda selada na superfície (Foto 2.3).  

 

 
Foto 2.3- Utilização in situ do Alphaguard para medição de radão nos solos. 

 

O gás presente no furo é bombeado pelo tubo através de uma bomba de sucção 

acoplada e a concentração medida com apoio do monitor AlphaGuard PQ2000Pro da 
Saphymo®. Todas as medições foram realizadas num curto período de tempo, durante o 

verão, sem precipitação que origine elevado teor de humidade no solo para minimizar todos 

os possíveis efeitos induzidos por este fator. O erro analítico estimado é de ± 10% do e a 
significância estatística é de P <0.05.  

 

2.12- CONCENTRAÇÃO DE RADÃO NA ATMOSFERA INTERIOR DE 
EDIFÍCIOS 

 
A medição das concentrações de radão nos edifícios foi efetuada com suporte a 

detetores do tipo passivo (CR-39) colocados em 269 edifícios da região em estudo durante 

cerca de 3 meses, no período de Inverno e nos meses de Novembro a Março de 2013 e 2014. 

A localização dos edifícios amostrados para obtenção da concentração de radão interior 
encontra-se posteriormente representada no capítulo 7 na figura 7.2.  
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Estes detetores contêm um código de barras com identificação individual, uma película 

envolvida por um invólucro feito com plástico e grafite que assegura uma adequada 

permeabilidade ao gás radão, isolando a película do contacto direto com o ar, poeiras e 
humidade, impedindo também a entrada de descendentes radiogénicos do radão existentes 

no ar atmosférico, ligados a poeiras e aerossóis. Após o tempo de exposição, os detetores 

CR-39 foram objeto de revelação química no LRN-UC com recurso a uma solução de NaOH 
e uma unidade automática designada por Radobath.  

A contagem dos impactos alfa é a fase final da revelação dos detetores onde se utiliza 

o sistema de contagem de pontos automático (Foto 2.4 a). A contagem automática dos pontos 

é mais eficiente e rápida que a tradicional contagem manual (Foto 2.4 b). O Sistema Radosys 
inclui um 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 atividade do radão através da aplicação de fatores apropriados, determinados 

pelo fabricante para cada lote de detetores em câmara de radão calibrada e validados através 

de comparações laboratoriais.  

As concentrações finais de radão expressam-se em Bq.m-3 e o erro analítico é inferior 
a 10% do valor medido.  

  
  

Foto 2.4- Contagem dos impactos alfa: a) Sistema Radosys; b) visualização da contagem dos impactos 
alfa. 

a) b) 
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3- CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA, PETROGRÁFICA E 
GEOQUÍMICA 
 

3.1- CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 
3.1.1- MACIÇO IBÉRICO 
 

A evolução geodinâmica do globo terrestre tem sido explicada pela teoria da Tectónica 

de Placas em simultâneo com a atividade dos ciclos de Wilson. Segundo esta teoria os 

orógenos resultam da abertura e evolução subsequente dos oceanos, ocorrendo 
posteriormente e de forma sucessiva, processos de rifting, propagação dos fundos oceânicos, 

subducção que poderá ser acompanhada por obdução e finalmente a colisão de continentes 

e arcos insulares (RIBEIRO, 2013).  
O supercontinente Pangeia resultou da colisão de vários blocos continentais entre 

duas massas litosféricas, existindo no entanto vários modelos de evolução de placas, muitas 

vezes contraditórios entre si e que explicam a formação da cadeia varisca (VAN DER VOO et 

al., 1980; BARD et al., 1980; RIBEIRO et al., 1983; KENT & KEPPIE, 1988; MARTÍNEZ-
CATALÁN, 1990; MATTE, 1991; REY et al., 1997; ROBARDET, 2003). No entanto, RIBEIRO 

(2013) assume que a cadeia varisca resulta da colisão de continentes após abertura e 

subsequente fecho dos oceanos Rheic e Paleotétis e que a Cordilheira Central que divide o 
Maciço Hespérico em dois blocos foi afetado pela orogenia alpina embora numa intensidade 

variável, proporcionando a elevação das margens e consequente formação de bacias 

sedimentares meso-cenozoicas, formação das bacias Lusitaniana e Algarvia, as cadeias 
Cantabro-Pirenaica e Ibérica e uma intumescência do soco varisco da Serra Morena em 

Espanha e da Serra Algarvia, em Portugal. O Maciço Ibérico (MI) é, segundo este mesmo 

autor, o segmento mais importante da cadeia varisca na Europa Ocidental, situando-se 

durante os ciclos ante-mesozoicos no eixo da cadeia varisca e nos ciclos meso-cenozoicos 
na margem passiva do Atlântico em fase de abertura, fazendo parte da Placa Euroasiática.  

MOORES & TWISS (1995) descreveram uma notável simetria bilateral em diversos 

orógenos colisionais, rochas de baixo grau metamórfico incluindo vergências opostas situadas 
nas zonas externas do orógeno e rochas cristalinas nas zonas internas. Reportam também 

que existe no sentido do interior da cadeia, um aumento da deformação e intensidade de 

metamorfismo, condicionando o magmatismo plutónico, o metamorfismo de alta pressão e as 
unidades ofiolíticas. 

A região em estudo apresenta um conjunto de unidades geológico-estruturais que se 

estendem para além dos próprios limites geográficos, surgindo a necessidade de a enquadrar 
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no contexto geológico do MI. Neste maciço, que corresponde à metade ocidental da Península 

Ibérica, afloram rochas do Proterozoico e Paleozoico com uma história geológica 

extremamente complexa. Tal complexidade resultou de episódios geodinâmicos que geraram 
as unidades morfotectónicas que constituem atualmente a Ibéria e que resultaram 

essencialmente dos ciclos de Wilson de Tétis e Atlântico (RIBEIRO, 2013). No entanto, o ciclo 

varisco é o que se encontra com maior representação nas unidades geológico-estruturais 
aflorantes, chegando mesmo a transpor as estruturações anteriores. Nesta perspetiva 

QUESADA (1992) aplicou o conceito de terreno tectonostratigráfico para unidades com 

características estratigráficas, estruturais e petrológicas distintas separadas por contactos 

tectónicos que resultaram da amalgamação durante o processo orogénico.  
JULIVERT (1983) descreve o carácter individual do núcleo de rochas antigas da 

Península Ibérica proposto anteriormente por LOTZE (1945), resultando no primeiro esquema 

de zonas no Maciço Ibérico. Esta subdivisão sofreu nos últimos tempos algum 
aperfeiçoamento, mantendo no entanto os princípios básicos, sendo considerados segundo 

RIBEIRO (2006) de norte para sul os seguintes Terrenos tectonostratigráficos e respetivas 

zonas paleogeográficas (Fig. 3.1): 

1) Terreno Ibérico:  
a) Zona Cantábrica (ZC);  

b) Zona Astur-ocidental Leonesa (ZAOL);  

c) Zona Centro-Ibérica (ZCI);  
d) Zona de Ossa Morena (ZOM);  

e) Unidade parautóctone com afinidade à ZCI;  

f) Complexo basal com afinidade à Zona de Ossa Morena; 
2)  Terreno Sul Português; 

3) Terrenos Exóticos:  

a) Terreno Continental Alóctone;  

b) Terreno Ofiolítico do NW Ibérico;  
c) Terreno Ofiolítico do SW Ibérico;  

d) Terreno Finisterra. 

 

Este zonamento reflete uma evolução complexa devido à sobreposição principal da 

colisão Cadomiana, da atividade tectónica extensional do Paleozoico Inferior e do orógeno 

varisco do Paleozoico Superior (DIAS et al., 2016). 
No MI, a parte interna do orógeno é constituída pela ZAOL, ZCI e ZOM com um estilo 

tectónico próprio de “casca grossa” (“Thick skinned”) e uma deformação dúctil acompanhada 

de magmatismo e metamorfismo; as zonas Cantábrica e Sul Portuguesa apresentam 
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características típicas de um orógeno externo com abundantes sedimentos sin-orogénicos e 

deformação do tipo “casca fina” (“Thin Skinned”; PÉREZ ESTAÚN et al., 2004; RIBEIRO et 

al., 2007; RIBEIRO, 2013).  

 

 
 
Figura 3.1- Zonalidade do Maciço Ibérico, segundo RIBEIRO (2006), expressa em terrenos 
tectonostratigráficos e em zonas paleogeográficas. 
 
  

A existência de maciços polimetamórficos na porção NW da ZCI conduziu à definição 
de uma sub-zona no seu interior denominada Sub-Zona de Galiza Média de Trás-os-Montes 

(ZGMTM; RIBEIRO, 1974; RIBEIRO et al., 1979; JULIVERT et al., 1980). Este carácter 

alóctone dos maciços e da própria subzona levou FARIAS et al. (1987) e mais tarde 
QUESADA (1991) a propor a sua individualização em Zona de Galiza de Trás-os-Montes 

(ZGTM), tendo sido estabelecidos dois domínios sobrepostos, o Domínio Xistoso e 

parautóctone na parte inferior e o Domínio dos Complexos Alóctones na parte superior.  

A ZGTM corresponde a uma lâmina alóctone carreada sobre a ZCI, constituída por 
fragmentos de uma margem continental passiva que sofreu “rifting”, unidades ofiolíticas que 

representam a litosfera oceânica e fragmentos de um arco vulcânico (PÉREZ-ESTAÚN et al., 

2004).  
A idade inicial e principal do primeiro evento da tectónica varisca corresponde ao 

Devónico Médio no interior dos domínios variscos ibéricos e propaga-se para os domínios 

externos de idade Carbonífero Superior (DIAS et al., 2016).  
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3.1.2- AUTÓCTONE CENTRO-IBÉRICO 
 

A Zona Centro-Ibérica (ZCI) ocupa uma porção bem extensa do Maciço Ibérico, onde 
processos de magmatismo e metamorfismo ocorreram. Contudo, a subsequente implantação 

do complexo de mantos de carreamento no NW Peninsular (2ª fase de deformação regional; 

NORONHA et al., 1979), as intrusões graníticas variscas e as deformações associadas às 
fases tardias (AZEVEDO & VALLE AGUADO, 2013) permitiram a complexidade da estrutura 

regional em flor (flower struture) de primeira ordem, fortemente assimétrica e centrada em 

torno do cisalhamento Malpica-Lamego, surgindo na Serra do Marão como resultado da 

interferência entre fases tectónicas, apresentando vergência dos dobramentos D1 para NE 
(PEREIRA et al., 1993; DIAS, 1998; COKE & GUTIÉRREZ MARCO, 2000; MOREIRA et al., 

2010).  

A ZCI encontra-se limitada por materiais autóctones subjacentes e pelo cavalgamento 
basal do Domínio Xistoso (MARTÍNEZ CATALÁN et al., 2004). Esta zona é então limitada 

pelas Zonas Astur-Ocidental Leonesa e de Galiza – Trás-os-Montes, a norte e pela Zona de 

Ossa-Morena, a oeste e sudoeste. DÍEZ BALDA et al. (1990) propuseram uma subdivisão da 

ZCI utilizando critérios estruturais, onde o elemento de distinção era o estilo do dobramento 
da 1ª fase de deformação varisca (D1), sendo estabelecidos dois domínios: o Domínio das 

Dobras Deitadas, a norte e o Domínio das Dobras Verticais a sul. Mais tarde MARTÍNEZ 

CATALÁN et al. (2004), utilizou um critério estratigráfico para a subdivisão da ZCI em dois 
domínios distintos, o Domínio do Olho de Sapo no sector setentrional, enquanto que no sector 

meridional muito mais amplo, ocorre o Domínio do Complexo Xisto-Grauváquico (CXG).  

De acordo com a recente subdivisão da Zona Centro-Ibérica (PÉREZ-ESTAÚN et al., 
2004; MARTÍNEZ CATALÁN et al., 2004), o Domínio do Olho de Sapo localizado no sector 

setentrional é acompanhado pela presença de extensos afloramentos de pórfiros e gnaisses 

pré-ordovícicos (Antiforma do Olho de Sapo), assim como de extensos corpos granitos sin-

tectónicos em áreas com um metamorfismo regional de alto grau e com dobras deitadas 
vergentes para E e NE. Por outro lado, no Domínio do Complexo Xisto-Grauváquico, as 

formações ante-ordovícicas estão representadas pelos xistos argilosos, metagrauvaques e 

abundantes granitóides sin-a tardi-orogénicos, onde o metamorfismo regional é em regra de 
baixo grau, ou de grau baixo a médio no sector meridional. Por conseguinte, o Domínio do 

Complexo Xisto-Grauváquico caracteriza-se também por apresentar dobramentos sem 

vergência definida, com exceção na fração mais meridional onde existem dobras deitadas 
vergentes para NE. 

Os granitos da região em estudo localizam-se no Domínio do Complexo Xisto-

Grauváquico da ZCI (Fig. 3.2). Apesar de interrompido em alguns locais pelos granitos 
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variscos e pelos metassedimentos paleozoicos, toda a área que caracteriza o Super Grupo 

Dúrico-Beirão é muito extensa e ocupa toda a região do Douro até à zona centro.  

 

 
Figura 3.2- Esquema da Zona Centro-Ibérica, com a subdivisão em domínios proposta por MARTINEZ 
CATALÁN et al. (2004), retirado de SÁ (2005). 

 

Este grupo subdivide-se em duas unidades, o Grupo do Douro a norte e o Grupo das 
Beiras mais a sul (SOUSA, 1982, 1983a,b, 1985). A existência de seis formações na 

sequência deste grupo foi estabelecida inicialmente por SOUSA (1982). Contudo SILVA & 

RIBEIRO (1985) identificaram um carreamento sin-sedimentar de idade sarda (carreamento 
da Senhora do Viso) que provocou a duplicação de uma parte dessa sequência originando 

dois conjuntos de unidades: um autóctone constituído pelas formações de Bateiras e 

Ervedosa do Douro e outro alóctone composto pelas formações de Rio Pinhão (FRP), Pinhão 

(FPI), Desejosa (FDE) e S. Domingos. Todavia trabalhos mais recentes apontam para que a 
Formação de S. Domingos seja um depósito contemporâneo, que resultou da atuação do 

carreamento da Senhora do Viso (ROMÃO et al., 2005). Atualmente, admite-se que a idade 

do Complexo Xisto-Grauváquico varia do Neoproterozoico Superior (Ediacariano = Vendiano) 
no Grupo das Beiras, ao Câmbrico Inferior nas formações do Grupo do Douro (SOUSA, 1984; 

REBELO & ROMANO, 1986; DÍEZ BALDA et al., 1990; SAN JOSE et al., 1990; OLIVEIRA et 
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al., 1992; RODRÍGUEZ ALONSO et al., 2004; SEQUEIRA, 2011; TEIXEIRA et al., 2011; SOLÁ 

et al., 2011; PEREIRA et al., 2012). 

Na ZCI, a sequência litoestratigráfica do Ordovícico é composta por três séries: 
Ordovícico Inferior, Médio e Superior. Em Portugal, a presença notória dos quartzitos do 

Ordovícico Inferior e da espessa série detrítica representada pelo CXG, a existência de 

grandes núcleos sinclinais assim como a grande extensão de maciços graníticos constituem 
características basilares da ZCI (VERA et al., 2004; MARTÍNEZ CATALÁN et al., 2004), muito 

embora do ponto de vista paleogeográfico, os principais fatores que a distinguem das zonas 

limítrofes, sejam as sequências pré-Ordovícicas existentes (RIBEIRO, 1990). Com efeito, a 

existência de uma discordância angular da base do Ordovícico (Quartzito Armoricano) sobre 
o CXG do Câmbrico a Precâmbrico Superior, evidencia a ocorrência de uma curta fase de 

deformação ante-ordovícica, denominada fase sarda (RIBEIRO et al., 1979; RIBEIRO et al., 

1990; DÍEZ BALDA et al., 1990; OLIVEIRA et al., 1992). 
Esta importante fase tectónica do final do Câmbrico representa uma inconformidade 

de primeira ordem, que separa o Ordovícico do Câmbrico Inferior (OLIVEIRA et al., 1992). 

Este tema gere consensos quanto à sua existência, muito embora quanto aos mecanismos 

responsáveis pela sua génese o mesmo não se verifica. 
Para alguns autores esta fase ocorreu em regime compressivo (RIBEIRO, 1974), 

provocado por uma inversão transiente do regime geral distensivo (ROMÃO et al., 2005), 

enquanto SILVA (2013) defende que, não houve alteração do regime distensivo e que as 
discordâncias foram essencialmente o resultado da rotação de blocos associada à 

movimentação de falhas normais. Um estudo mais recente sobre a fase de deformação sarda 

na ZCI proposto por AMARAL et al. (2014), sugere que as estruturas geradas durante a fase 
Sarda ter-se-ão formado durante um episódio compressivo, não sendo compatível com uma 

génese em regime distensivo como tem sido defendido por diversos autores. ROMÃO et al. 

(2005) afirma mesmo que o retomar da extensão após a curta compressão poderá ter sido 

responsável pela ocorrência de episódios de vulcanismo riolítico, descrito em vários locais da 
ZCI durante o Tremadociano. 

Nesta área de estudo ocorrem também terrenos Ordovícico-Silúricos compostos por 

corneanas pelíticas e carbonosas. O Silúrico da ZCI apresenta-se bastante uniforme, sendo 
caracterizado em geral pela presença de filitos ampelitosos com Graptólitos, com 

intercalações de liditos, calcários e também quartzitos (PEREIRA, 1987; GUTIÉRREZ 

MARCO et al., 1990).  
O Devónico surge de forma escassa na ZCI, embora se encontre instalado 

essencialmente no núcleo de alguns sinclinais, sendo essencialmente constituído por 

metapelitos, metagrauvaques, metassiltitos e metarenitos (GUTIÉRREZ MARCO et al., 1990, 
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ROBARDET & GUTIÉRREZ MARCO, 1990; PEREIRA, 1987; PEREIRA et al., 1998). O 

Devónico Médio constitui uma grande lacuna estratigráfica da ZCI. As sequências do 

Carbónico no nosso país apresentam características pós-orogénicas, conservadas em bacias 
sedimentares intramontanhosas, limitadas por relevantes acidentes tectónicos (e.g., 

cisalhamento Douro-Beira e cisalhamento Porto-Tomar). Estas sequências incluem 

conglomerados, arcoses e depósitos de carvão, que contêm fósseis vegetais (RIBEIRO et al., 
1979; SOUSA & WAGNER, 1983). 

 

3.1.3- COMPLEXO MANTOS PARAUTÓCTONES (CMP) 
 
Na ZGTM, no NO peninsular situam-se um conjunto de mantos de carreamento 

constituídos pelas seguintes unidades carreadas (Fig. 3.3): a) Complexo de Mantos 

Parautóctone (CMP) e b) Mantos Alóctones: Complexo Alóctone Inferior (CAI), Complexo 
Ofiolítico (CO) e Complexo Alóctone Superior (CAS). 

É no CMP com idade silúrico-devónica atribuída por RIBEIRO (1974); PEREIRA 

(1987); FARIAS et al. (1987) e CLAVIJO (1997), que se situa a área a que diz respeito este 

trabalho de investigação. Segundo GALLASTEGUI et al. (1988) neste conjunto de unidades 
afloram maioritariamente filitos, metagrauvaques, quartzitos e por vezes chertes, nos quais se 

encontram intercalados esparsos níveis de vulcanitos dominantemente félsicos. Desconhece-

se com precisão a origem destas unidades movimentadas ou carreadas, sendo descritas por 
IGLÉSIAS et al. (1983) e RIBEIRO et al. (1990) algumas afinidades com as sequências do 

Autóctone Centro Ibérico, conferindo-lhe desta forma a designação atual de Parautóctone ou 

CMP.  
A intrusão de uma extensa porção de plutonitos graníticos de instalação tardi- a pós-

tectónica que se encontram no sector mais ocidental do conjunto parautóctone, dificultou o 

conhecimento da estrutura interna do CMP, tornando-se o afastamento destas unidades 

carreadas relativamente aos batólitos graníticos crucial na preservação da deformação 
precoce associada à instalação dos mantos (RODRIGUES, 2008). Segundo este mesmo 

autor estes mantos que afloram no CMP são sin-metamórficos, como resultado de um 

processo de instalação relacionado com o processo geológico que confere o grau metamórfico 
destas rochas carreadas, procurando também demonstrar a existência de mantos-dobra com 

grande extensão cartográfica, representando transportes tangenciais significativos, exibindo 

na maior parte dos casos dobras com uma xistosidade de plano axial e eixos perpendiculares 
ou subperpendiculares à direção do transporte. 
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Figura 3.3- Sector em estudo no CMP a envolver o complexo de mantos alóctones do NE de Portugal 
(modificado de RODRIGUES, 2008). 
 

A macroestrutura considerada para o CMP é admitida no sector da zona de Murça 

(Fig. 3.4), como sendo uma pilha de escamas de cavalgamento acima do MTMT (Main-Trás-

os-Montes Thrust), todas elas em posição normal e separadas entre si por acidentes internos 

(RODRIGUES, 2008). A cartografia geológica efetuada por este autor no sector de Murça-

Mirandela permitiu comprovar dois estilos estruturais: o DPI (Domínio Parautóctone Inferior) 
como um sistema de cavalgamentos imbricados e o DPS (Domínio Parautóctone Superior) 

com dobras deitadas e flancos inversos quilométricos (Fig. 3.5). Estes dois domínios com 

origens distintas já tinham sido referenciados por diversos autores (e.g RIBEIRO, 1974; 

PEREIRA, 1987; IGLESIAS et al., 1983; RIBEIRO et al., 1990; CLAVIJO, 1997), porém 
RODRIGUES (2008) definiu um contato tectónico entre estes dois mantos distintos (DPI e 

DPS) através de um acidente tangencial de grande extensão cartográfica, sendo atualmente 

considerado como uma superfície de carreamento designada por carreamento de Palheiros-
Vila Flor (CPVF;RODRIGUES et al., 2005; 2006a, 2006b). 
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Figura 3.4- Reformulação da geotransversal no Maciço Ibérico entre o Porto e Miranda do Douro, por 
separação dos dois domínios estruturais definidos para o CMP do sector de Murça - Mirandela: 
Empilhamentos de Mantos-Dobra (DPS) e Complexo Imbricado (DPI) (retirado de RODRIGUES et al., 
2005). 
 

 
Figura 3.5- Extensão geográfica dos domínios estruturais definidos para o CMP no NE de Portugal 
(retirado de RODRIGUES, 2008). 

 
No DPI as principais características estruturais definidas por RODRIGUES (2008) para 

este domínio são as seguintes: a) o padrão imbricado das falhas inversas internas em 

coalescência com o acidente basal designado por MTMT, b) este acidente basal foi gerado 

através de um descolamento paralelo à estratificação; c) o MTMT tem forte controlo 
estratigráfico sendo comprovado pela inexistência no DPI de unidades ante-silúricas, e pelo 

comportamento de baixa resistência mecânica ao cisalhamento da fácies fina carbonosa do 

Silúrico; d) as repetições estratigráficas foram promovidas pela atuação dos acidentes 
inversos e não por dobramentos internos geradores de flancos inversos tão extensos; e) a 

trajetória da clivagem gerada durante esta imbricação reforça esta mesma interpretação 

porque são visualizadas no topo da escama ângulos próximos da perpendicularidade e com 
o plano de movimento basal a aproximar-se do paralelismo desse acidente; f) a deformação 
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superficial no DPI é argumentada pela presença de clastos dos maciços alóctones do 

Devónico Superior estudados por RIBEIRO (1974) ou pela contaminação de elementos de 

fonte básica (Cr, Ni e Co) detetada nos sedimentos distais da Unidade de Curros por RIBEIRO 
(1998). De um modo geral, o DPI ou Subautóctone proposto por MEIRELES (2000a) e 

PEREIRA (2000) assim como a designação de Complexo Imbricado de Cavalgamentos 

proposto por RODRIGUES (2008) consiste num conjunto de acidentes inversos que limitam 
unidades imbricadas de idade silúrico-devónica, estando enraizados por um acidente basal 

(MTMT) sob a forma de descolamento paralelo aos limites litológicos. Para este último autor 

estes dois domínios estruturais carreados do CMP, que contatam entre si com uma superfície 

de movimentação tangencial, não contêm a mesma zona de raízes e consequentemente 
distinta cronologia de génese e instalação.  

Os trabalhos elaborados no sector de Vila Pouca de Aguiar facilitaram a correlação 

existente entre o DPI de Rodrigues (2008) e o Domínio Estrutural de Tresminas (DETM) 
estudado por RIBEIRO (1998). Para esta última autora, a unidade de Ferrado é anterior à 

unidade de Curros, acabando por descrever a singularidade geoquímica da unidade de 

Curros, onde identifica elementos menores de fonte básica, comprovando uma vez mais a 

existência de rochas básicas e ultrabásicas aflorantes provavelmente do CO e/ou CAS 
embora no estado exumado. Esta interpretação originou a provável idade Devónica desta 

unidade. A correlação entre a unidade das Fragas Negras e a unidade de Ferrado tem por 

base a litologia com fácies finas e escuras de ambiente anóxicos: ampelitos, liditos, quartzito 
e raras litologias carbonatadas ou calcossilicatadas (RODRIGUES, 2008).  

A designação de DPS foi inicialmente apresentada por MEIRELES et al. (1995) em 

trabalhos realizados no sector NE de Bragança, tendo como finalidade a sua inclusão no 
Domínio Peritransmontano definido anteriormente por RIBEIRO (1974). Atualmente, este 

domínio estrutural é definido por RODRIGUES (2008), como sendo um conjunto de unidades 

metassedimentares situadas entre duas importantes superfícies de carreamento, onde na 

base o DPS se encontra limitado pelo CPVF e no topo pelo carreamento de base do CAI. 
Neste domínio existem macrogeometrias de tipo manto-dobra, com flancos inversos que 

podem apresentar extensões quilométricas e unidades com possível idade ordovícica no 

núcleo dos grandes anticlinais deitados e vergentes para E e SE. O DPS é caracterizado em 
síntese, por um empilhamento de mantos dobra, desenraizados e com planos axiais paralelos 

ao carreamento base, razão essa pela qual se designa por Domínio de Mantos-Dobra 

(RODRIGUES et al., 2005; 2006a; 2006b).  
Estabelecidas as sequências do DPI e do DPS, optou-se por se representarem as 

possíveis relações das unidades parautóctones do sector Murça-Mirandela em áreas distintas 
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como Vila Real e Vila Pouca de Aguiar, visando a construção de colunas estratigráficas 

sintetizadas na Tabela 3.1.  

Segundo NORONHA et al. (1998), na região de VPA verifica-se uma sobreposição da 
Unidade de Curros sobre a Unidade das Fragas Negras, no entanto RODRIGUES (2008) 

coloca a hipótese da Unidade de Monfebres-Abreiro (DMA) ser um correspondente lateral da 

unidade de Curros. 
Os trabalhos elaborados no sector de VPA facilitaram a correlação existente entre o 

DPS de RODRIGUES (2008) e o DEC estudado por RIBEIRO (1998). A sucessão 

litostratigráfica para o DEC proposta por RIBEIRO (1998) e NORONHA et al. (1998) foi 

interpretada por RODRIGUES (2008), tendo em conta a existência de um importante manto-
dobra nas Serras da Garraia e Santa Comba, acima do CPVF, constituindo um grande flanco 

inverso. Seguindo esta mesma interpretação a SSE correspondente do OFC seriam as 

litologias mais antigas e o SAC ou DGC os mais recentes. Além disso, o SCB e o SRA 
correspondem respetivamente, ao SQS e SXS respetivamente (Fig. 3.6). 

 

 

Figura 3.6- Correlação das unidades do DEC com base na interpretação macroestrutural de 
RODRIGUES (2008). 
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3.1.4- A DEFORMAÇÃO VARISCA E A EVOLUÇÃO TECTONO-MAGMÁTICA 
 
 

Fazendo uma síntese do contexto atual no conhecimento da idade provável do início 
da deformação varisca D1 no Autóctone Centro-Ibérico, verifica-se que esta ocorreu no 

Devónico Médio e que a imbricação dos mantos de carreamento subautóctone se 

desenvolveu durante o Devónico Superior (DIAS et al., 2013). A estrutura de deformação do 
autóctone da ZCI resulta essencialmente da atuação da primeira fase de deformação varisca 

(D1), penetrativa em toda a região, mas mais notória em afloramentos existentes no Quartzito 

Armoricano (RIBEIRO, 1990). Associado a estes dobramentos de primeira fase, desenvolveu-

se uma clivagem de plano axial S1 que produz dobras deitadas com grande comprimento de 
onda e vergência para este, incluindo uma lineação de intersecção (L1) subparalela aos eixos 

das dobras. Estas macroestruturas formadas durante esta fase constituem sinclinais com 

orientação NW-SE, onde a existência de corredores de cisalhamento esquerdos subverticais 
permitiram que a deformação nestas zonas fosse transpressiva, com predomínio de 

cisalhamento simples (DIAS et al., 2013). A vergência destes dobramentos D1 definiram a 

estrutura em flor centrada na zona de cisalhamento Malpica-Lamego (COKE et al., 2000a; 

MOREIRA et al., 2010). Sobrepondo-se a esta deformação atua uma outra de carácter não 
coaxial (D2) associada a cisalhamentos tangenciais de transporte dos mantos de carreamento 

do complexo alóctone do NW Ibérico (RIBEIRO et al., 2006; RODRIGUES et al., 2013). Esta 

deformação D2 acaba por ser menos intensa e penetrativa do que a D1 e terá surgido durante 
o Carbónico Inferior a Médio (340-325 Ma; DALLMEYER et al., 1997; MARTÍNEZ CATALÁN 

et al., 2007). As principais estruturas D2 evidenciadas em Portugal e com direção NNE-SSW 

correspondem às falhas normais de Pena Suar e de Seixinhos que se desenvolvem na 
vizinhança do complexo de mantos a W de Vila Real (PEREIRA, 1987;1989; RIBEIRO et al., 

1990; COKE, 2000a).  

Como acontece com as estruturas da fase D1, as dobras e zonas de cisalhamento 

associadas à terceira fase de deformação (D3) na ZCI, contribuíram para definir o Arco Ibero-
Armoricano, apresentando dobras com planos axiais subverticais e eixos ligeiramente 

mergulhantes (DIAS et al., 2013). A fase D3 encontra-se relacionada com o desenvolvimento 

de cisalhamentos com orientação NW-SE a NNW-SSE com notória deformação transcorrente, 
como por exemplo os de Porto-Tomar, Vigo-Régua, Laza-Rebordelo e Juzbado-Penalva do 

Castelo (Fig. 3.7; FERREIRA et al., 1987; VALLE AGUADO et al., 2005; AZEVEDO & VALLE 

AGUADO, 2006). Durante esta fase, o regime tectónico transcorrente conjugado com o 
desenvolvimento de zonas de cisalhamento dúctil, terá favorecido a implantação de 

granitóides orogénicos peraluminosos, que se instalaram nos núcleos dos antiformas gerados 

na D3 (PEREIRA, 1988). A enorme quantidade de magmas graníticos instalados na ZCI 
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ocorreu predominantemente nesta fase. Depois da atuação das três fases de deformação 

dúctil, a ZCI foi afetada por uma deformação frágil tardia (D4) que ocorreu durante todo o 

Pérmico, responsável pela formação de um sistema de fracturação que abrange um elevado 
leque de orientações nomeadamente, NNE-SSW, NNW-SSE, ENE-WSW e ESE-WNW, 

embora com uma predominância das fraturas NNE-SSW onde se sobressai a falha Penacova-

Régua-Verín (FPCRV; DÍEZ BALDA et al., 1990; PEREIRA et al., 1993; DIAS et al., 2013; Fig. 
3.7). 

 
Figura 3.7- Principais zonas de cisalhamento dúctil e fraturas frágeis tardias, relacionadas com as fases 
D3 e D4 (modificado de SILVA, 2014). 

 

A evolução tectónico-magmática do sector norte da ZCI é para VALLE AGUADO et al. 

(2005) e AZEVEDO & VALLE AGUADO (2006), constituída pelo restabelecimento da 
espessura da litosfera continental, após o espessamento ocorrido durante a formação da 

Cadeia Varisca. Segundo estes autores citados anteriormente, a fase D1 (360 – 335 Ma) 

corresponde à etapa sin-colisional, com ocorrência de espessamento crustal e início da fusão 
parcial de litologias crustais; a fase D2 (335 – 315 Ma), durante a qual se formaram estruturas 

extensivas que conduziram a um adelgaçamento da crusta, à exumação da cadeia orogénica 

e consequentemente à geração de enormes quantidades de líquidos anatéticos (DIAS et al., 
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2006); na fase pós-colisional D3 (315 – 305 Ma), o regime tectónico transcorrente terá 

favorecido a ascensão, diferenciação e consolidação de profusas quantidades de magmas 

graníticos do tipo S, incluindo processos de interação química e/ou mecânica entre líquidos 
mantélicos e crustais, que levaram ao aparecimento de magmas transicionais. No final da fase 

D3, a fusão por descompressão da astenosfera gerou quantidades avultadas de líquidos 

básicos que hibridizam com fundidos crustais, produzindo magmas com afinidades calco-
alcalinas, sendo intrusivos nos plutões sin-D3 e cortando as estruturas regionais.  

DIAS et al. (1998; 2006) e DIAS (2001) sugerem uma evolução tectónico-magmática 

idêntica para os granitóides do sector NW da Zona Centro-Ibérica, nomeadamente para os 

que estão associados ao cisalhamento dúctil Vigo-Régua (Fig. 3.7).  
No entanto, interessa ressalvar o intervalo de idades sugerido por DIAS et al. (1998) 

para a fase de deformação D3 que se situa entre os 320 e os 300 Ma, englobando os 

granitóides sin-D3 (320 – 310 Ma), tardi-D3 (310 -305 Ma) e tardi- a pós-D3 (300 Ma).  
 
 
 

3.1.5- METAMORFISMO VARISCO 
 

O metamorfismo regional atuou sobretudo em zonas internas do Terreno Ibérico 

pertencendo maioritariamente à fácies dos xistos verdes, onde se podem distinguir áreas 

metamórficas de tipo baixa pressão com andaluzite-silimanite e de tipo intermédio ou 

Barroviano com distena-silimanite (RIBEIRO et al., 1979).  
O modelo conhecido por plutometamorfismo estabelecido por OEN (1970), na região 

centro de Portugal, reconhecia que as litologias anteriores ao período Carbónico da ZCI 

tinham sido afetadas por metamorfismo regional varisco de baixa pressão do tipo Abukuma e 
eventualmente por metamorfismo termal induzido pelo contacto com os granitos, originando 

a blastese de andaluzite, silimanite e esporadicamente cordierite. Segundo JULIVERT et al. 

(1980), ocorrem várias faixas metamórficas no Terreno Ibérico, subparalelas às estruturas 

principais e que coincidem preferencialmente com os antiformas da fase D3, cujos núcleos 
são constituídos por rochas mais antigas do Paleozoico e/ou Precâmbrico.  

ÁBALOS et al. (2002) afirma que, como consequência do espessamento crustal 

produzido pela D1, desenvolve-se uma sequência prógrada de tipo Barroviano de pressão 
baixa a intermédia, registando-se a blastese de porfiroblastos de clorite, biotite, cloritóide, 

granada, estaurolite, distena e silimanite. Como consequência do espessamento crustal, nas 

rochas pelíticas da cintura metamórfica de Porto-Viseu ocorreu uma evolução metamórfica 
prógrada durante a fase D1, de pressão intermédia (tipo Barroviano) que conduziu a um rápido 

aumento do grau metamórfico, desde as zonas da clorite e biotite até às zonas da estaurolite, 

silimanite e silimanite + feldspato potássico (VALLE AGUADO et al., 2005; AZEVEDO & 
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VALLE AGUADO, 2006; VALLE AGUADO & AZEVEDO, 2006). A ZGTM sofreu um 

metamorfismo regional de baixo a médio grau (tipo Barroviano), evoluindo para metamorfismo 

de baixa pressão (RIBEIRO, 1998).  
De acordo com VALLE AGUADO et al. (1993) e VALLE AGUADO & AZEVEDO (2006), 

durante a fase D2 ocorreu um pico térmico que conduziu a produção de migmatitos em níveis 

profundos, sendo posteriormente atingido por uma descompressão de carácter extensional, 
em regime de baixa pressão derivado do colapso gravítico da espessa crusta continental.  

O metamorfismo evoluiu durante a fase D3 em condições retrógradas num regime de 

baixa pressão, com diminuição de temperatura. Contudo, VALLE AGUADO & AZEVEDO 

(2006) afirma que em níveis profundos da crusta ocorreu um aumento da temperatura, através 
da fusão parcial resultante da intrusão dos granitóides sin-tectónicos.  

A evolução tectonometamórfica de Trás-os-Montes Ocidental não se pode dissociar 

da ocorrência do grande acidente varisco NNE-SSW designado por FPCRV, onde se 
observam dois níveis crustais distintos, um nível mais profundo que corresponde ao bloco 

ocidental e um nível menos profundo, o bloco oriental. Assim sendo e de acordo com 

NORONHA et al. (2013) no bloco oriental: a) o DPI (DETM) possui isógradas da andaluzite e 

da biotite muito próximas do contacto com os granitos sin-tectónicos de duas micas, embora 
noutros locais as condições metamórficas não ultrapassaram a zona da clorite; b) no DPS 

(DEC) as condições metamórficas correspondem à zona da biotite e a fase D2 foi responsável 

pelo forte espessamento crustal, implicando uma vincada diferenciação metamórfica que 
originou uma foliação regional sub-horizontal.  

O pico térmico regional é ante a sin-D3 em ambos os domínios e ocorreu em condições 

de temperatura e pressão entre os 500 a 550ºC e os 300 a 350 MPa, respetivamente (Fig. 
3.8).  

 
Figura 3.8- Percurso P-T-t do metamorfismo no sector oriental da Falha Penacova-Régua-Verin 
(NORONHA et al., 2013). 
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Para explicar a ausência de pico barométrico no DPI, CASTRO et al. (2002) refere que 

no antiforma Moncorvo-Vila Real, o episódio Barroviano não se encontra representado, devido 

à ausência de crusta continental suficientemente espessa. NORONHA et al. (2013) assume 
que no bloco ocidental do grande acidente varisco referido anteriormente, os 

metassedimentos apresentam um metamorfismo orogénico prógrado, em condições de média 

a baixa pressão e alta temperatura e no DPI a NE do maciço granítico de Cabeceiras de Basto, 
as isógradas de metamorfismo regional são resultantes de pico térmico ante a sin-D3.  

Como síntese geral e seguindo os trabalhos desenvolvidos por RIBEIRO (1998), 

poderá afirmar-se que a região em estudo foi afetada por três fases tectónicas de deformação 

esquematicamente representadas na figura 3.9 (DALLMEYER et al., 1997).  

 
Figura 3.9- Representação esquemática da cronologia e diacronismo dos principais eventos 
tectonometamórficos do NW do Maciço Hespérico segundo DALLMEYER et al. (1997). 
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3.1.6- MAGMATISMO VARISCO 
 
O segmento mais extensivo da cadeia varisca europeia é notoriamente a ZCI 

representando uma enorme diversidade tipológica de granitóides. Esta constatação originou 

várias tentativas de classificação através da caracterização petrográfica, geoquímica, 
isotópica e estrutural dos granitóides aí ocorrentes, contribuindo para a identificação dos 

mecanismos que originaram os diversos magmas graníticos durante a orogenia varisca e num 

contexto colisional.  
Numa tentativa inicial de classificar os granitóides das regiões do Norte e Centro de 

Portugal, SCHERMERHORN (1956) e OEN (1958, 1970) basearam-se somente em critérios 

geológicos, definindo três grupos distintos de rochas graníticas da ZCI: “the oldest granites”, 

“older granites” e “younger granites”. Exclui-se o grupo dos “the oldest granites” das rochas 
graníticas variscas, uma vez que surgem sob a forma de ortognaisses que se formaram desde 

o Proterozoico Superior até ao Paleozoico Inferior. Segundo os mesmos autores 

anteriormente referidos, os “older granites” são constituídos por maciços graníticos 
mesozonais, concordantes com as estruturas regionais que ocupam frequentemente os 

núcleos dos antiformas da terceira fase de deformação, enquanto os “younger granites” se 

encontram representados pelos complexos intrusivos zonados, alóctones e epizonais, 
definindo relações discordantes com os granitos “Older” e com as estruturas regionais (Tabela 

3.2).  

 
Tabela 3.2- Classificação estrutural e geocronológica dos granitoides ibéricos (adaptado de FERREIRA 
et al., 1987 in AZEVEDO & VALLE AGUADO (2006).  

  CLASSIFICAÇÃO TIPO DE FÁCIES  IDADES 
U-Pb 

G
RA

NI
TÓ

ID
ES

 
VA

RI
SC

O
S 

Granitóides 
Tardi-pós-

D3 
Younger 

a) granitos biotíticos, biotítico-moscovíticos e de duas 
micas, por vezes porfiróides;                                                                    
b) granitos essencialmente biotíticos, frequentemente 
porfiróides;                                                                    
c) gabros, dioritos, monzodioritos e granodioritos.                                       

310-290 
Ma 

Granitóides 
sin-D3 Older 

a) leucogranitos e granitos de duas micas, com 
deformação variável;                                                                                  
b) granodioritos e granitos biotíticos, com deformação 
variável ;   

320-310 
Ma 

 G
RA

NI
TÓ

ID
ES

 
AN

TE
-

VA
RI

SC
O

S 

Oldest a) granitóides do Proterozoico Superior ao Paleozóico 
Inferior (ortognaisses) _ 

 



CAPÍTULO 3 
Caracterização geológica, petrográfica e geoquímica 

 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro              51 

AZEVEDO & VALLE AGUADO (2006), fizeram a distinção dos dois importantes 

episódios de atividade magmática varisca na ZCI e que correspondem à instalação dos 

granitóides sin-D3 (320-310 Ma) e tardi-a pós-D3 (310-290 Ma) onde se incluem também os 
granitóides que intruíram durante a fase de deformação frágil D4.  

Num estudo mais recente efetuado por DIAS et al. (2010) foram estabelecidos os 

seguintes intervalos cronológicos para os quatro períodos de instalação de granitóides sin-
orogénicos da ZCI: granitóides sin-D3 (312-321 Ma); granitóides tardi-D3 (305-312 Ma); 

granitóides tardi- a pós-D3 (300 Ma) e granitóides pós-D3 (290-299 Ma). Estes dados 

geocronológicos acabam por estabelecer que as fases tectónicas D3 e D4 da ZCI estariam 

ativas nos intervalos que compreendem os 321 a 300 Ma e os 299 a 290 Ma, respetivamente.  
A classificação com base em critérios petrográficos e geoquímicos, proposta por 

CAPDEVILLA & FLOOR (1970) e CAPDEVILLA et al. (1973) permitiu distinguir duas séries 

graníticas que continuam atualmente a ser consideradas: os granitóides de duas micas 
intimamente relacionados com os migmatitos e áreas de alto grau metamórfico (sin- a tardi- 

cinemáticos) e uma outra formada por granodioritos e granitos biotíticos calco-alcalinos (pós-

cinemáticos) associados a rochas ígneas de composições máficas e intermédias (Tabela 3.3).  
 
 
 
Tabela 3.3 - Classificação dos granitoides variscos Ibéricos com base nos anteriores critérios 
petrográficos e geoquímicos de CAPDEVILLA & FLOOR (1970) e adaptada por AZEVEDO & VALLE 
AGUADO (2013).  

GRANITÓIDES DE DUAS MICAS GRANITÓIDES BIOTÍTICOS CALCO-
ALCALINOS 

G
EO

Q
UI

M
IC

A 

a) Baixas concentrações da CaO (<1%);                                                                    
b) Altos teores de sílica (>70%);                   
c) Fortemente peraluminosos 
(A/CNK>1,2)3;                                     

a) Teores de CaO moderados a altos 
(>1%);                                                                    
b) Teores de sílica moderados a altos 
(>64%);                                                           
c) Metaluminosos a ligeiramente 
peraluminosos (A/CNK<1,2)                                     

PE
TR

O
G

RA
FI

A a) Oligoclase a albite;                                                                    
b) Plagioclase não zonada comum;                   
c) Moscovite comum;                                    
d) Andaluzite, silimanite e/ou cordierite;                                                                    
e) Monazite comum;                                     
f) Fácies porfiróides raras;                                   

a) Andesina a oligoclase;                                                                    
b) Plagioclase zonada abundante;                   
c) Moscovite rara;                                           
d) Anfíbola, presente nos termos mais 
máficos;                                                                    
e) Alanite e titanite comuns;                                     
f) Fácies porfiróides frequentes;                                   

EN
CR

AV
ES

 

a) Encraves metassedimentares comuns a) Encraves máficos microgranulares 

3 A/CNK- razão molecular Al2O/ (CaO+Na2O+K2O).  
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A atual classificação das rochas graníticas através de critérios estruturais segundo 

FERREIRA et al. (1987), permitiu demostrar que o plutonismo granítico varisco ocorreu 

apenas nos estádios mais tardios da orogenia hercínica, nomeadamente na última fase de 
deformação dúctil (D3). Tendo por base esta classificação, que relaciona a instalação 

temporal dos granitos com a deformação, os granitóides variscos foram subdivididos em 

quatro grandes grupos: ante-D3, sin-D3, tardi-D3 e pós-D3. 
As escassas intrusões graníticas do Proterozoico Superior ao Paleozoico Inferior 

distribuem-se sob a forma de duas faixas paralelas que percorrem toda a ZCI: a Beira-Baixa-

Estremadura Central e a faixa magmática do Olho de Sapo (RUBIO-ORDÓÑEZ et al., 2012). 

Nos últimos anos verificou-se uma aplicação generalizada dos métodos 
geocronológicos em granitóides da ZCI com base em idades U-Pb obtidas em zircões e 

monazites, traduzindo uma considerável precisão nas datações efectuadas. Estes dados 

permitiram corroborar a existência de algumas intrusões ordovícicas, nomeadamente os 
granitóides de Oledo-Idanha-a-Nova (ANTUNES, 2006 e ANTUNES et al., 2009), o 

granodiorito de Manteigas, em Gouveia (NEIVA, 2007; NEIVA et al., 2009) e os maciços 

graníticos de Portalegre e do Carrascal situados na transição da ZCI com a ZOM (SOLÁ, 

2007). Embora se identifiquem na figura 3.10 dois maciços pré-orogénicos (maciço da Sr.ª da 
Graça e Paradança), onde as relações de metamorfismo-deformação no granito e encaixante 

metassedimentar indicavam segundo PEREIRA (1987;1989) para uma idade de instalação 

ligeiramente tardia relativamente a D2, dados geocronológicos recentes em zircão e monazite, 
apontam uma idade de 313 Ma pelo que se tratará de um maciço sin- a tardi-D3 (GOMES et 

al., 2011b). 

Os granitóides biotíticos cuja instalação ocorreu do Carbónico Superior ao Pérmico 
são considerados tardi- a pós-orogénicos e com implantação controlada pela fase de 

deformação frágil D4 (maciços de Peneda-Gerês, Lamas de Olo, Vila Pouca de Aguiar e 

Águas Frias em Chaves). DIAS et al. (1998) confirma nestes maciços esta instalação tardia 

durante um período de extensão crustal que teve início aproximadamente há 300 Ma. 
Segundo um estudo realizado por MARTINS (1998), este período coincide precisamente com 

a etapa final da fase D3, verificada na implantação dos granitos de Vieira do Minho e Vila 

Pouca de Aguiar. 
FERREIRA et al. (1987) procurou associar a distribuição geográfica das rochas 

granitóides da ZCI com importantes estruturas tectónicas regionais, que facilitaram a sua 

implantação. Verifica-se assim, que a maioria dos granitóides de duas micas (Maciço de Vila 
Real) se instalaram segundo alinhamentos NW-SE, ocupando o núcleo de antiformas gerados 

durante a fase de deformação D3. A distribuição espacial destes granitóides da ZCI foi 

confirmada por DIAS & COKE (2006), onde descrevem a sua implantação segundo dois 
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grandes eixos NW-SE, nomeadamente o eixo Monção-Mondim-Murça-Moncorvo onde se 

destaca, a presença de corpos graníticos alongados sin-tectónicos de duas micas e o eixo 

que corresponde ao cisalhamento Vigo-Régua que facilitou a intrusão de grandes corpos 
graníticos tardi-tectónicos como o maciço de Amarante (Fig. 3.10). 

Na região em estudo os granitos de duas micas associados ao núcleo de antiformas 

gerados durante a fase D3, tiveram origem na fusão parcial de metassedimentos hidratados 
e ocorreram durante o clímax do metamorfismo regional, sendo considerados granitos do tipo 

S (AZEVEDO et al., 2005). Num estudo efetuado por NEIVA & GOMES (2001), foi 

comprovada a existência de corpos graníticos aflorantes entre os vales do Douro e Tâmega, 

com carácter de transição entre granitos do tipo I e tipo S e que resultaram da fusão parcial 
de rochas pelíticas e quartzo-feldspáticas. 

.  
Figura 3.10- Distribuição dos granitóides hercínicos da ZCI segundo FERREIRA et al. 1987 (modificado 
por DIAS et al., 1998), com a localização da área estudada neste trabalho: (A)- Zona de cisalhamento 
Vigo-Régua; (B)- Falha Gêres-Loivos. Datações U-Pb plutões:  biotíticos sin-D3: 1- Ucanha-Vilar; 2-
Lamego; 3- Sameiro; 4- Regoifos do Lima; granitóides tardi-D3 com biotite dominante: 5- Braga; 6- 
Agrela; 7- Celeirós; granitóides tardi- a pós-D3: 8- Briteiros; granitóides pós-D3: 9- Peneda-gerês; D3- 
última fase de deformação dúctil. 
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3.1.7- GEOLOGIA DA REGIÃO EM ESTUDO 
 

 
A região em estudo coincide com a cartografia geológica publicada pelo LNEG da carta 

geológica 6-D (Vila Pouca de Aguiar). Porém durante a realização da tese encontrava-se em 

fase final a elaboração da carta geológica 10-B (Vila Real). Foram então gentilmente 

fornecidas pelo LNEG as versões das folhas 10-B de GOMES et al. (2015) e 6-D de 

NORONHA et al. (1998) da carta geológica de Portugal à escala 1: 50 000 no formato 
adequado para se utilizar no ArcGis. Posteriormente procedeu-se a uma uniformização das 

litologias existentes nestas duas cartas geológicas. A combinação da informação cartográfica 

existente, as relações de campo observadas, os dados petrográficos e geoquímicos 
permitiram elaborar a carta geológica simplificada desta região que se apresenta na figura do 

Apêndice A.1. A descrição pormenorizada das formações metassedimentares e das litologias 

graníticas encontra-se por vezes associada a algumas localidades, representadas nas cartas 

geológicas publicadas à escala 1: 50 000 existentes nos Apêndices A.2 e A.3. 

 
 

3.1.7.1- METASSEDIMENTOS 
 

Os metassedimentos do CXG, Ordovícico e Parautóctone são por vezes interrompidos 

pelos granitos variscos, representando aproximadamente 37 % da área total estudada.  

A descrição litoestratigráfica do Grupo do Douro foi efetuada por SOUSA (1982) e 
SOUSA & SEQUEIRA (1989) que de um modo sui generis, detalharam pormenorizadamente 

as três formações existentes na área de estudo, nomeadamente: Rio Pinhão, Pinhão e 

Desejosa. Estas três formações serão descritas de seguida conforme as características 

apresentadas pelos autores citados em epígrafe.  
 

I- GRUPO DO DOURO 
 

a) FORMAÇÃO RIO PINHÃO (FRP) 
 

Esta formação representa apenas 1 km2 de área ocupada, apresentando nitidamente 

um carácter grauvacóide. Na base desta formação constam sucessões de bancadas 
centímétricas de metagrauvaques e/ou metaquartzovaques, alternados com intercalações 

finas de filitos ou xistos listrados. As bancadas tornam-se mais espessas a cerca de 70 a 80 

metros da base desta formação. Contudo, poderão também ocorrer níveis de 
microconglomerados e conglomerados cuja posição poderá variar. Quando ocorre a 
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passagem para a unidade seguinte (Formação do Pinhão), perde-se o carácter 

metagrauváquico com tonalidade cinzenta escura, passando para uma sucessão finamente 

estratificada de cor esverdeada. A espessura total desta formação é aproximadamente de 250 
metros, diminuindo até desaparecer no sentido SW. Nas bancadas metagrauváquicas 

ocorrem com alguma frequência diversas estruturas sedimentares nomeadamente, figuras de 

carga, estratificação gradativa e laminação oblíqua.  
Na fácies mais grosseira destes metagrauvaques os clastos poderão atingir quase 1 

cm podendo ser constituídos por quartzo e plagioclase. Nos microconglomerados e 

conglomerados, observam-se clastos geralmente de granulometria fina, sendo compostos 

embora com menor expressão, por quartzo com arredondamento elevado e filitos estirados. 
A matriz é composta por microclastos de quartzo, plagioclase e rara moscovite impregnados 

em cimento calcítico. Em zonas de metamorfismo mais elevado, estas rochas apresentam-se 

esbranquiçadas e com pontuações esverdeadas características da presença de anfíbola. 
 

b) FORMAÇÃO PINHÃO (FPI) 
 

Esta formação consiste numa sequência esverdeada finamente estratificada, com uma 
ritmicidade constituída pela alternância de níveis psamíticos (quartzosos) e pelíticos (filitos) 

que ocupam 65 km2 da área total estudada e onde os estratos não ultrapassam os 20 cm 

(Foto. 3.1).  

 

Foto 3.1- Aspeto macroscópico da Formação do Pinhão (FPI). 

 
 

Nesta unidade sequencial e bastante homogénea observam-se algumas intercalações 

de bancadas de metagrauvaques mais espessas, chegando mesmo a atingir os 2 a 3 metros.  
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A espessura desta formação chega a ser de 350 metros, onde uma fina impregnação 

de magnetite visível macroscopicamente (1 a 3 mm), se encontra por vezes em leitos paralelos 

à estratificação, ocorrendo também disseminada quer nos psamitos e nos filitos. Juntamente 
com a magnetite poderá também ocorrer, embora esporadicamente, pirite estirada segundo 

S1. Foram também observadas por SOUSA (1982) e SOUSA & SEQUEIRA (1989) pistas de 

Planolites na base das bancadas dos metaquartzovaques. Quando ocorre a mudança gradual 
para a Formação de Desejosa, esta formação altera as suas características passando para 

uma sequência dominantemente pelítica de cor escura onde se intercalam leitos psamíticos 

esbranquiçados e com aspeto listrado. 

 
c) FORMAÇÃO DESEJOSA (FDE) 

 
Nesta formação ocorrem finas alternâncias de filitos ardosíferos de cor escura e finos 

leitos esbranquiçados quartzosos ocupando uma área aproximada de 26 km2. A granulometria 

é muito fina, embora a 60 metros da base tenham sido identificados metagrauvaques bastante 

grosseiros, intercalados com alternâncias pelíticas (Foto 3.2). 

 As estruturas sedimentares mais frequentes são a estratificação gradada, figuras de 
carga, raramente laminação oblíqua e esporadicamente laminação convoluta.  

A espessura desta formação é em média de 250 ± 50 m, porém poderá atingir 

1200±100 m (DIAS et al., 2013).  
Macroscopicamente os psamitos desta unidade apresentam cor clara, enquanto os 

filitos são escuros e muito finos. Na estrada R-314 que liga Murça a Jou, a cerca de 250 

metros antes do cruzamento para Valongo de Milhais, observa-se o carreamento base do 
Parautóctone ou MTMT, delimitando o contacto entre o CXG (Formação de Desejosa) e o DPI 

(Formação de Curros; Foto 3.3). 

  
Foto 3.2- Aspeto macroscópico da Formação 
Desejosa (FDE). 
 

Foto 3.3- Contacto por carreamento da 
Formação de Curros (DCU) com a Formação 
Desejosa (FDE). 
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II- ORDOVÍCICO (ORD) 
 
Segundo SÁ et al. (2005), o Ordovícico é constituído da base para o topo pelas 

seguintes formações: Vale de Bojas, Marão, Moncorvo, Chão do Amieiral, Santo Adrião, 
Maceiras e Guadramil. A descrição das sequências do Ordovícico Inferior a Superior da região 

em estudo, assenta essencialmente em quatro formações (Vale de Bojas, Marão, Moncorvo 

e Guadramil) sendo constituído da base para o topo por:  
 

a) FORMAÇÃO VALE DE BOJAS (OVB) 
 

Trata-se de uma formação vulcano-sedimentar sobreposta em discordância com a 
FDE do Grupo do Douro e que ocupa uma área aproximadamente de 2 km2 (Foto 3.4) podendo 

assumir na Serra do Marão uma desconformidade (e.g. região do v.g. Freitas) ou uma 

discordância angular (e.g. região do v.g. Ermida; COKE et al., 2000a). Esta formação foi 
caracterizada inicialmente por COKE et al., (1995) mas formalmente definida por SÁ et al. 

(2005), sendo-lhe atribuída a idade de Tremadociano Superior a Arenigiano Inferior (COKE & 

GUTIERREZ-MARCO, 2001; ROMÃO et al., 2005). Os recentes dados geocronológicos 
obtidos nas rochas vulcânicas desta unidade por GOMES et al. (2008, 2009), vieram confirmar 

as idades indicadas pela macrofauna e permitiram a datação do episódio vulcânico 

responsável pela sua formação (470 – 474.6 Ma). Esta unidade litoestratigráfica é subdividida 

em dois Membros: o membro inferior (Membro Bojas) e o superior (Membro Freitas). 
Segundo RIBEIRO et al. (1991), as falhas que bordejavam o rift intracontinental foram 

responsáveis pelo carácter vulcânico associado a esta formação vulcano-sedimentar. COKE 

et al. (2000b) afirma também que, na sub-bacia do Douro existe uma maior espessura da 
sequência tufítica, relativamente a outros locais, uma vez que a zona de cisalhamento do 

Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão, provavelmente funcionou como um dos principais canais 

alimentadores deste episódio vulcânico. Este mesmo autor sugere também que a 
configuração da bacia nos momentos que se seguiram ao evento vulcânico, facilitou todo este 

processo na medida em que as cinzas acumuladas em áreas emersas acabaram mesmo por 

ser gradualmente transportadas para a bacia, justificando assim a ocorrência destas grandes 

espessuras tufíticas (Foto 3.5), resultantes da elevada proximidade com o centro emissor 
situado a grande profundidade e obviamente acompanhado de menor energia. Estes 

processos originaram microconglomerados com clastos filíticos e matriz tufítica com grãos de 

quartzo de bordos deteriorados, bastante sericite e algumas plagioclases segundo os 
alinhamentos Mondim-Murça-Moncorvo. A distribuição deste complexo vulcano-sedimentar 



CAPÍTULO 3 
Caracterização geológica, petrográfica e geoquímica 
 

__________________________________________________________________________________ 
58           Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro  

ultrapassa largamente a sub-bacia do Douro, estendendo-se por todo o Autóctone da ZCI 

(DIAS et al., 2013). 

1) MEMBRO BOJAS 

 
O conglomerado de Bojas, designado anteriormente por COKE et al. (2001) é 

composto por uma alternância de bancadas métricas a decimétricas de metaconglomerados 

polimíticos matriz suportados e níveis de metatufitos psamíticos menos espessos e com cor 
bege rosada, sugerindo nítida componente vulcânica (Foto 3.5). Os clastos presentes neste 

membro poderão ter origem diversa, destacando-se os metagrauvaques, metaquartzovaques, 

quartzo filoniano e filitos listrados cinzentos a negros que ocorrem apenas na base desta 

unidade. 

  
Foto 3.4- Contacto da Formação Vale de Bojas 
(OVB) com a Formação Desejosa (FDE). 

Foto 3.5- Níveis tufíticos da Formação Vale de 
Bojas (OVB). 
 

2) MEMBRO FREITAS  

 

 Esta unidade litoestratigráfica distingue-se da anterior pelo aspeto mais estratificado e 
abundante presença de clastos de quartzo. É constituída por um metaconglomerado 

poligénico matriz suportado de metarenitos e metassiltitos com frequentes intercalações 

metassiltíticas, surgindo em alguns locais com magnetite disseminada (DIAS et al., 2013). A 
passagem desta formação vulcano-sedimentar para a Formação Marão (FMR) ocorre sob a 

forma de uma ligeira discordância bem caracterizada pelo desaparecimento dos 

metaconglomerados com clastos de metassiltitos, aparecimento de bancadas de material 
metarenítico rico em sulfuretos e na presença de fósseis de braquiópodes e icnofósseis do 

tipo Skolithos (ROMÃO, 2000; ROMÃO et al., 2005). Esta discordância anterior indica que a 

instabilidade associada à fase Sarda se prolongou até ao Ordovícico Inferior, embora com 

auge na passagem Câmbrico-Ordovícico. 



CAPÍTULO 3 
Caracterização geológica, petrográfica e geoquímica 

 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro              59 

b) FORMAÇÃO MARÃO (FMR) 
 

A Formação Marão do Arenigiano Médio ocupa uma área aproximada de 8 km2, sendo 
constituída por um alternância de bancadas de quartzitos por vezes muito impuros, finos a 

grosseiros e filitos cinzentos a negros (COKE & GUTIERREZ-MARCO, 2001; ROMÃO et al., 

2005). São também frequentes bancadas metaconglomeráticas e matriz metarenítica 
grosseira com calhaus de quartzo leitoso, xistos, quartzitos e metagrauvaques. Nas bancadas 

quartzíticas poderão ocorrer também pequenos leitos disseminados de ferro magnetítico, 

sendo esta ocorrência usada como critério de diferenciação entre os quartzitos sem ferro 

(Membro Ermida) e os quartzitos com ferro (Membro Malhada). Nesta região observa-se um 
contacto nítido entre a FMR e a FDE, na estrada R-314 que liga Murça a Jou (Foto 3.6). No 

topo desta formação ocorre o Membro Fragas de Ermida caracterizado por uma nítida 

diminuição da granulometria e uma origem metassiltítica a filítica, conferindo-lhe um aspeto 
bandado que se confunde com a Formação de Desejosa (Foto 3.7; DIAS et al., 2013). 

 

1) MEMBRO ERMIDA 

 
Este membro é constituído por quartzitos em bancadas métricas, alternando com leitos 

de filitos e metassiltitos decimétricos a centimétricos, sendo mais impuros na base e mais 

puros no topo, embora nestes últimos se observem com frequência figuras de correntes (SÁ 
et al., 2005). De acordo com SÁ (2005), os níveis de quartzitos impuros desta unidade 

apresentam-se extremamente ricos em fósseis de braquiópodes inarticulados Lingulobolus 

sp., Lingulella sp., Ectenoglossa cf. lesueuri, Lingulella, tocas verticais do tipo Skolithos (Foto 
3.8) e pistas bilobadas do tipo Cruziana. 

 

  
Foto 3.6- Contacto da Formação Marão (FMR) 
com a Formação de Desejosa (FDE). 

Foto 3.7- Leitos decimétricos a milimétricos de 
filitos e metassiltitos da Formação Marão 
(FMR). 
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Foto 3.8-Icnofácies do tipo Skolithos do Membro Ermida. 

 

2) MEMBRO MALHADA 
 

Este membro é caracterizado pela presença de bancadas quartzíticas com ferro 

diminuindo de espessura para o topo (Foto 3.9), podendo ocorrer filitos e psamitos com maior 
frequência e espessura (SÁ et al., 2005).  

 

3) MEMBRO FRAGAS DE ERMIDA 
 

Este membro é constituído por uma alternância bandada de leitos decimétricos a 

milimétricos de filitos e metassiltitos, ocupando estes últimos a base desta unidade e mais 
espessos que os filíticos, situação que se inverte no topo (Foto 3.7; SÁ et al., 2005). Na base 

desta unidade observa-se magnetite, limonite entre outros óxidos de ferro (Foto 3.10). No topo 

foi observado um nível lumachélico considerado indicador de fenómenos catastróficos de 

curta duração (COKE & GUTIERREZ-MARCO, 2000; EMIG & GUTIERREZ-MARCO, 1997).  
 

c) FORMAÇÃO MONCORVO (FMO) 
 

Esta formação que ocupa uma área aproximada de 3 km2 foi caracterizada segundo 

SÁ et al. (2005) como uma sequência espessa e monótona de filitos cinzento claros ou 

escuros (Foto 3.11) que surgem com o desaparecimento dos níveis metassiltíticos (Foto 3.12), 

fornecendo abundante e diversificada fauna associada a idades entre o Arenigiano Superior 
e Dobrotiviano Inferior (braquiópodes, cnidários, gastrópodes, artrópodes, bivalves, 

equinodermes e também graptólitos). 
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Foto 3.9- Níveis filíticos e psamíticos da 
Formação Marão (FMR). 

Foto 3.10- Magnetite e óxidos de ferro da 
Formação Marão (FMR). 

  
Foto 3.11- Sequência monótona de filitos 
cinzento claros e/ou escuros da Formação 
Moncorvo (FMO).  

Foto 3.12- Desaparecimento dos níveis 
metassiltíticos na Formação Moncorvo (FMO).  

 

a) FORMAÇÃO GUADRAMIL (FGD) 
 

Esta formação ocorre numa estreita e pequena faixa junto ao cruzamento para 

Monfebres ocupando uma área inferior a 1 km2. Pode observar-se um contacto por 

carreamento desta Formação ordovícica, com a Unidade de Curros do Domínio Parautóctone 
Inferior (Foto 3.13). Foi cartografada pela primeira vez em Trás-os-Montes por MEIRELES 

(2000b, 2000c), como unidade do topo do Ordovícico e com a designação informal de 

“Formação pelito com fragmentos, OPF”. Para a formalização desta unidade SÁ (2005) e SÁ 
et al. (2005), desenvolveram o estratótipo definido a 800 metros a N de Guadramil. 

Esta formação encontra-se limitada na base pela Formação Maceiras e transita a topo 

para filitos carbonosos e liditos. A formação FGD caracteriza-se pela presença de metassiltitos 

e xistos de cor verde – escuro a negro quando mais frescos e de cor amarelo mostarda quando 
alterados. Possui clastos rolados, subrolados e angulosos, de quartzitos, quartzo e de grés, 
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de várias dimensões (de 1 mm até 5 cm), dispersos numa matriz silto – argilosa (MEIRELES, 

2011). Segundo este mesmo autor, o contacto basal é marcado pela ocorrência de um estreito 

nível de ferro, de arenito fino ferruginoso que se apresenta bastante heterogéneo 
relativamente ao grau de arredondamento e esfericidade dos grãos de quartzo. A matriz é 

ferruginosa com abundantes esferólitos hematíticos e goetíticos com pirite singenética 

abundante.  
 

 

Foto 3.13- Contacto por carreamento (MTMT) da Formação de Curros (DCU) com a Formação 
Guadramil (FGD). 

 

 

III- CORNEANAS ORDOVÍCICO-SILÚRICAS 

 

Estas corneanas que ocupam apenas 5 km2 da área total estudada é essencialmente 

formada por rochas quartzíticas, psamíticas e pelíticas de idade ordovícico-silúrica. Na 
proximidade dos contactos graníticos esta formação adquire um aspeto de corneana, xistos 

mosqueados com porfiroblastos frequentes de andaluzite e raras vezes fibrolite. Ocorre na 

vertente oriental da Serra do Alvão formando retalhos metassedimentares com metamorfismo 
de médio a alto grau, de reduzida espessura e por todo o vale do Rio Corgo alongadas 

segundo N-S. 

 

 

 

MTMT 
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IV- PARAUTÓCTONE 

 

Neste trabalho, optou-se por utilizar no parautóctone da área em estudo a 

nomenclatura mais recente da organização tectonostratigráfica do setor de Murça-Mirandela 
proposto por RODRIGUES (2008), ao invés da nomenclatura utilizada no setor de Vila Pouca 

de Aguiar de RIBEIRO (1998). Esta opção deveu-se à recente organização de RODRIGUES 

(2008) que utiliza pouca nomenclatura associada à toponímia, facilitando a descrição da 
extensa área estudada. De seguida é feita a descrição de todo o setor Parautóctone da área 

de estudo e que ocupa uma área total aproximada de 367 km2.  

 

a) DOMÍNIO PARAUTÓCTONE INFERIOR (DPI) 
 

Para o DPI da área em estudo que ocupa uma área de 145 km2, RODRIGUES (2008) 

estabelece as seguintes unidades da base para o topo:  

1)  Unidade de Ferrado (SUF) do Silúrico Inferior com uma área de 40 km2 representando 

na base uma litologia quartzítica a que se sucedem xistos negros carbonosos, 
metassiltitos e liditos (Foto 3.14); 

2) Unidade de Curros (DCU) do Silúrico inferior a Devónico superior no topo com uma 

área de 105 km2 constituída por filitos e metassiltitos de aspeto listrado quer por xistos 
cloritosos e finas intercalações de carácter gresoso nomeadamente, 

metaquartzovaques e metagrauvaques (Foto 3.15; SANT’OVAIA et al., 2011). 

 

  
Foto 3.14- Xistos negros carbonosos da Unidade 
de Ferrado (SUF).   

Foto 3.15- Aspeto listrado dos filitos e 
metassiltitos da Unidade de Curros (DCU). 
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b) DOMÍNIO PARAUTÓCTONE SUPERIOR (DPS) 

 
No DPS que ocupa uma área aproximada de 200 km2 observa-se uma repetição 

litológica, geoquímica e possivelmente estratigráfica através de um acidente tectónico por 

carreamento (CPVF), resultando na individualização de dois subdomínios: um inferior que 
compreende o DGC, SXS e SQS e um superior que compreende o OFC que em termos 

litológicos e geoquímicos é muito semelhante ao DGC e ao SXS (RODRIGUES, 2008).  

A sequência definida para o DPS da base para o topo proposta por RODRIGUES 

(2008) é constituída pela:  
 

1) Formação dos Filitos Cinzentos (OFC) com uma área correspondente a 86 km2 que 

segundo NORONHA et al. (1998) apresentam uma idade entre o Silúrico Inferior a 
Superior, porém idade Ordovícica proposta por GOMES et al. (2015). Esta formação 

é constituída por listrados quartzofeldspáticos (Foto 3.16), xistos negros, filitos, rochas 

calcossilicatadas e alguns quartzitos; 

2) Formação dos Quartzitos Superiores (SQS) do Silúrico Superior com uma área 
aproximada de 42 km2, constituída por uma unidade essencialmente siliciosa, com 

quatzofilitos e quartzitos predominantes, finas intercalações de filitos e alguns 

metaconglomerados e microconglomerados (Foto 3.17); 
3) Formação dos Xistos Superiores (SXS) com uma área de 72 km2, também do Silúrico 

Inferior a Silúrico Superior embora com fácies anóxicas de litologias negras como 

xistos negros ampelitosos e raros liditos. São também frequentes intercalações 
lidíticas com registo fóssil que poderão evoluir para quartzitos cinzentos, algumas 

intercalações de rochas calcossilicatadas e alguns níveis de listrados 

quartzofeldspáticos (Foto 3.18); 

4) Formação dos Xistos e Grauvaques Culminantes (DGC) do Silúrico Inferior a Silúrico 

Superior com uma área ocupada de 22 km2 e com composição filito-grauváquica de 
baixa maturidade e com uma predominância de rochas listradas quartzo-feldspáticas, 

que correspondem a vulcanitos ácidos com diferenciação metamórfica, intercalações 

de filitos cinzentos a negros e alguns níveis de rochas calcossilicatadas (Foto 3.19). 
Na transição do DPI (DCU) para o DPS (DGC) ocorre o grande acidente por 

carreamento de Palheiros-Vila Flor (CPVF; Foto 3.20).  
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Foto 3.16- Formação dos Filitos Cinzentos 
(OFC) caracterizada pelos listrados 
quartzofeldspáticos. 

Foto 3.17- Quartzitos da Formação dos 
Quartzitos Superiores (SQS). 

  
Foto 3.18- Quartzitos cinzentos da Formação 
dos Xistos Superiores (SXS). 

Foto 3.19- Vulcanitos ácidos com intercalações 
de filitos cinzentos a negros da Formação dos 
Xistos e Grauvaques Culminantes (DGC). 
 

 
 

Foto 3.20- Carreamento base do DPS (CPVF), que corresponde à transição do DCU para o DGC. 
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3.1.7.2- GRANITÓIDES DA ÁREA DE ESTUDO 

 
Os granitóides da área de estudo ocupam uma área total aproximada de 608 km2 e 

encontram-se intimamente relacionados com a fase de deformação varisca D3, constituindo 

um complexo intrusivo nos metassedimentos do Grupo do Douro e do Parautóctone.  
Dados geocronológicos obtidos em diversos trabalhos realizados em áreas vizinhas e 

no sector estudado (MARTINS, 1998 e TEIXEIRA, 2008), sugerem que ocorrem dois grandes 

ciclos de atividade magmática varisca, correspondendo à instalação dos granitóides sin-D3 

(320 a 310 Ma) e tardi- a pós tectónicos relativamente a D3 (310-290 Ma). Os granitóides sin 
a tardi-tectónicos deste trabalho ocupam o sector oriental do arco magmático Monção-Vila-

Real-Torre de Moncorvo, no núcleo de uma antiforma com origem na sobreposição das fases 

D1 e D3 conferindo-lhe uma direção NW-SE. 
Os granitóides sin-D3 nos quais se incluem os granodioritos de São Lourenço (GSL) 

e os granitos de duas micas (GFZ, GPD, GMLS, GTP, GBR, GAS, GVM, GVG, GRG e GLM) 

intruíram essencialmente nas formações metassedimentares do Grupo do Douro, de idade 

Neoproterozoica – Câmbrica Inferior, ocupando essencialmente o núcleo de antiformas NW-
SE, resultantes das fases de deformação D1 e D3. Por outro lado, a instalação dos granitos 

tardi- a pós-D3 (onde se incluem os granitos de duas micas GFG e GSG e os granitos biotíticos 

(GSB, GST, GTL e GPS) foi controlada pela fracturação NNE-SSW e ENE-WSW relacionada 
com a falha FPCRV. O maciço biotítico de Vila Pouca de Aguiar corta transversalmente os 

granitos sin-D3, os metassedimentos do Grupo do Douro e do Ordovícico Superior e as 

sequências metassedimentares do Parautóctone, desenvolvendo uma auréola de 
metamorfismo de contacto (RIBEIRO, 1998; RODRIGUES, 2008; MARTINS et al., 2009).  

 O granodiorito de São Lourenço (GSL) e os granitos de duas micas de Franzilhal 

(GFZ), Paredes (GPD), Minhéu-Lagoa e Serapicos (GMLS), Torre do Pinhão (GTP), Barroso 

(GBR), Vilar de Maçada (GVM), Vale das Gatas (GVG), Ragais (GRG), Lamares (GLM), 
Felgueiras (GFG) e Sanguinhedo (GSG) enquadram-se nos granitóides sin-D3 (Older), 

proposto por FERREIRA et al. (1987), DIAS et al. (1998) e AZEVEDO & VALLE AGUADO 

(2006). Relativamente ao grupo dos granitos biotíticos com plagioclase cálcica, encontram-se 
representados por quatro tipos de granitos pós-tectónicos relativamente a D3 propostos por 

FERREIRA et al. (1987), MARTINS (1998), SANT’OVAIA et al. (2011): granitos de Sabroso 

(GSB), Souto (GST), Telões (GTL) e Pedras Salgadas (GPS). De seguida será efetuada a 
descrição dos granitóides referenciados em epígrafe, tendo em conta a sua idade de 

instalação através de dados isotópicos existentes na bibliografia e de acordo com algumas 

evidências de campo. 
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I- GRANITÓIDES SIN-TECTÓNICOS RELATIVAMENTE A D3 
 
GRANODIORITOS DE SÃO LOURENÇO (GSL) 

 

Junto das povoações de Franzilhal e S. Lourenço no extremo SE da carta geológica 

10-B (Vila Real), ocorrem pequenos afloramentos com uma grande diversidade de rochas 
mesocratas de natureza tonalítica a granodiorítica, com aproximadamente 2 km2 de extensão 

e orientados segundo NW-SE. Nestes afloramentos as rochas tonalíticas com anfíbola são 

frequentemente cortados por filões de aplito-pegmatito (Foto 3.21), passando lateralmente e 

por vezes de forma brusca para granodioritos (Foto 3.22). Observa-se também uma variação 
destas rochas tonalíticas com grandes cristais de biotite, num afloramento junto à antiga 

estação de caminho-de-ferro de S. Lourenço (Foto 3.23) com cristais de biotite muito 

desenvolvidos e que podem atingir 5 cm de comprimento (Foto 3.24).  
O granodiorito biotítico apresenta em geral grão médio, carácter porfiróide e 

atualmente não existe um consenso quanto à origem destas rochas. ALBUQUERQUE (1971) 

estudou granitóides híbridos em Aregos (Resende), onde admitiu que estas rochas 

representavam uma mistura de magmas máficos e graníticos ou que poderia tratar-se de uma 
hibridização de material máfico por magma félsico.  

NEIVA (1981) estudou estas rochas na área de S. Lourenço-Franzilhal-Pombal, 

considerando que se tratam de rochas híbridas, que resultaram de uma assimilação de 
sedimentos pelíticos e mármores dolomíticos pelo magma granítico. Rochas idênticas foram 

também descritas por SUÁREZ (2005) como sendo rochas biotítico-anfibólicas (vaugneritas), 

que ocorrem no maciço granodiorítico de Bayo-Vigo em Espanha. Segundo esta mesma 
autora, as rochas deste maciço apresentam uma origem derivada de magmas de natureza 

basáltica com biotites mais ricas em magnésio, reforçando a tese de uma origem mantélica, 

o que não impede que dentro deste conjunto possam ter ocorrido processos de cristalização 

fracionada. 
 

GRANITO DE FRANZILHAL (GFZ) 

 
Uma das manchas com maior extensão deste granito ocupa geograficamente a 

povoação de Franzilhal, tratando-se de um corpo geralmente alongado com orientação NW-

SE. Ocorrem ainda outras manchas deste granito no extremo NW da carta geológica de Vila 
Real e outras manchas mais pequenas no extremo este, representando uma área total com 

cerca de 8 km2. Trata-se de um granito de grão fino, de duas micas (Foto 3.25), ocorrendo 
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como encrave nos granitos de Paredes (Foto 3.26), Torre do Pinhão e Vilar de Maçada. 

Poderá eventualmente significar que o GFZ será mais antigo que o GPD, GTP e GVM.  

  
Foto 3.21- Afloramento com passagem brusca 
da fácies tonalítica (a) para o granodiorito (GSL), 
sendo ambos cortados por um filão pegmatito (c).  

Foto 3.22- Fácies granodiorítica de São 
Lourenço (GSL). 

  
Foto 3.23- Aspeto mesoscópico da fácies 
tonalítica de São Lourenço.  
 

Foto 3.24- Aspeto mesoscópico da fácies 
tonalítica com megacristais de biotites. 

  
Foto 3.25- Aspeto macroscópico do granito de 
Franzilhal (GFZ). 

Foto 3.26- Encrave do granito de Franzilhal 
(GFZ) no granito de Paredes (GPD). 
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GRANITO DE PAREDES (GPD) 

 
Este granito de duas micas de grão médio, porfiróide apresenta esparsos fenocristais 

de microclina e aspeto gnaissoso. Observa-se alguma orientação nas micas e fenocristais e 

um estiramento dos grãos de quartzo que lhe conferem uma foliação variável (Foto 3.27), 
tornando-se por vezes difícil dissociar-se macroscopicamente de outros granitos. 

Encontram-se representadas diversas manchas de dimensão variada, duas das quais 

de maior dimensão atingem aproximadamente 20 km2 cada uma. Neste granito são 

tipicamente observáveis bandas e corredores de deformação ricos em quartzo e biotite com 
alinhamentos paralelos à foliação N40ºW, definindo zonas mais resistentes do que o granito 

e com relevo positivo (Foto 3.28). 

No plutão granítico de Paredes junto ao flanco oriental da Serra do Alvão observam-
se metassedimentos da FMR. Nos contactos com os granitos GFZ, GTP, GAS, GVM, GRG e 

GLM são observáveis zonas mais alteradas, surgindo por vezes saibro (Foto 3.29).  

No sector mais a este da carta geológica de Vila Real encontraram-se neste granito 

diversos encraves de dimensões heterogéneas, constituídos por corneanas pelíticas e 
carbonosas de idade Ordovícico-Silúrica. No estradão de Pinhão Cel para as pedreiras do 

GAS, observa-se o GPD com encraves de tonalito, o que poderá significar que o magma 

tonalítico se instalou antes do granito de Paredes (Foto 3.30). 
 

 

 
GRANITO MINHÉU, LAGOA E SERAPICOS (GMLS) 

 

É um granito de grão médio, de duas micas com tendência porfiróide caracterizada 

pela presença de cristais de feldspato potássico (Foto 3.31).  
Este granito ocorre sob a forma de várias manchas numa extensão total de 64 km2, 

com maior expressão cartográfica a NE da área estudada junto à aldeia de Serapicos. Este 

maciço também contacta com o maciço pós-tectónico de Vila Pouca de Aguiar na parte central 
junto à aldeia de Lagoa na vizinhança do DCU. 
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Foto 3.27- Aspeto macroscópico do granito de 
Paredes (GPD). 
 

Foto 3.28- Bandas de deformação ricas em 
quartzo e micas com erosão diferencial no 
granito de Paredes (GPD). 
 

  
Foto 3.29- Contacto por falha entre o granito de 
Águas Santas (GAS) e Paredes (GPD). 
 

Foto 3.30- Contacto entre os granitos de 
Paredes (GPD) e Águas Santas (GAS); a) 
encrave de tonalito no granito do Franzilhal 
(GFZ). 

 

 
Foto 3.31- Aspeto macroscópico do granito de Minhéu, Lagoa e Serapicos (GMLS). 
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GRANITO TORRE DO PINHÃO (GTP) 

 
É um granito com grão médio a grosseiro, de duas micas, porfiróide e com fenocristais 

dispersos de dimensões variáveis que poderão atingir os 5 cm de comprimento e os 2 cm de 

largura (Foto 3.32). Este corpo granítico possui uma forma alongada e aflora 
perpendicularmente ao grande acidente tectónico FPCRV, com desligamento esquerdo e 

rejeito de ± três quilómetros, acabando por proporcionar uma separação do maciço em duas 

manchas, uma a oeste que se prolonga até nordeste de Gouvães da Serra (na povoação de 

Santa Marta do Alvão) e outra a este da falha sob a forma de um plutão com aproximadamente 
80 km2 de extensão alongado segundo uma direção NW-SE. Observam-se contactos nítidos 

deste granito com os granitos GPD situados em Zimão e na estrada N-2 junto ao cruzamento 

de Soutelinho do Mezio. No estradão principal de acesso às pedreiras que exploram o GAS a 
norte da povoação de Pinhão Cel, encontram-se quer contatos nítidos intrusivos, quer 

encraves do granito do Franzilhal no granito GTP (Foto 3.33), indicando idades próximas, mas 

que o GFZ será um pouco mais antigo (Foto 3.34). Observam-se também várias formas de 

relevo granítico, nomeadamente a pseudoestratificação ou disjunção em laje que resultou 
preferencialmente da alteração da rocha sobre os planos de foliação (Foto 3.35) e depressões 

(pias) resultantes de processos de meteorização quando existe uma concentração irregular 

de minerais mais suscetíveis à alteração (Foto 3.36). 
A sul do marco geodésico da Meroicinha a 1293 metros de altitude, observamos o 

GPD a ser englobado pelo GTP, notando-se também que os fenocristais deste último se 

orientam paralelamente a estes contactos. No bordo sudeste do plutão junto à povoação de 
São Tomé do Castelo, observam-se afloramentos de filitos e quartzitos da FMR. Este mesmo 

plutão é interrompido pelo GAS, contudo a oeste contacta com os granitos GSG e GFG e por 

fim a sul e a este encontra-se circunscrito pelo GLM. Poderá ocorrer também como encrave 

nos granitos GVM, GRG, GLM e GSG. Neste granito existe uma variação para um granito de 
grão fino a médio essencialmente biotítico designado por granito de Quintã (Foto 3.37), 

bastante heterogéneo no que diz respeito ao tamanho do grão da matriz (médio a fino) e ao 

tamanho dos fenocristais (1 a 5 cm), existindo áreas cartografadas totalmente desprovidas de 
fenocristais e outras mais concentradas. Neste trabalho englobou-se esta fácies no granito 

GTP para facilitar o tratamento de dados provocado pela extensa área de amostragem.  
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Foto 3.32- Aspeto macroscópico do granito Torre 
do Pinhão (GTP).  
 

Foto 3.33- Contacto do granito Torre do Pinhão 
(GTP) com o granito do Franzilhal (GFZ; a).  

  
Foto 3.34- Encraves do granito de Franzilhal 
(GFZ) no granito Torre do Pinhão (GTP). 
 

Foto 3.35- Disjunção em laje no granito Torre do 
Pinhão (GTP).  

  
Foto 3.36- Pias resultantes da meteorização 
preferencial no granito Torre do Pinhão (GTP).  
 

Foto 3.37- Aspeto mesoscópico da fácies 
essencialmente biotítica no granito Torre do 
Pinhão (GTP).  
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GRANITO DE BARROSO (GBR) 

 

Este granito de duas micas com grão médio a grosseiro e porfiróide (Foto 3.38), aflora 
apenas numa única mancha a noroeste da área de estudo situado junto à povoação de Antigo 

de Curros e com cerca de 7 km2 de extensão. É um granito bastante orientado na fácies mais 

alterada ou quando se encontra em contacto com os metassedimentos (Foto 3.39).  
 

  
Foto 3.38- Aspeto macroscópico do granito de 
Barroso (GBR).  

Foto 3.39- Aspeto orientado da fácies alterada 
do granito de Barroso (GBR).  

 

 

GRANITO DE ÁGUAS SANTAS (GAS) 
 

 

É um granito de grão médio a grosseiro, de duas micas com tendência porfiróide, 

manifestada pela presença de fenocristais superiores a 2 cm de comprimento e sem 
orientação preferencial (Foto 3.40). Os afloramentos deste granito ocorrem maioritariamente 

a este da FPCRV, onde de forma nítida se instala sob a forma de duas manchas de grandes 

dimensões com uma área aproximada de 77 e 25 km2. Ocorrem também duas pequenas 
manchas a oeste da mesma estrutura referida anteriormente, com áreas compreendidas entre 

1 a 6 km2.  

O contacto deste granito com o GPD é de difícil observação, embora por vezes se 

consigam identificar alguns locais, onde os contactos são evidentes com os granitos GLM, 
GSG e GTP. Este granito é englobado pelo GTP a nordeste da aldeia da Gralheira, 

apresentando fenocristais de feldspato potássico sem qualquer orientação preferencial, 

distribuindo-se de forma irregular por todo o maciço, contudo junto aos contactos observa-se 
uma ligeira orientação de fluxo magmático. A paisagem característica deste granito traduz-se 

na forma de grandes bolas utilizadas para exploração de rocha ornamental (Foto 3.41). No 
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estradão de Pinhão Cel para as pedreiras que exploram o GAS, observam-se também 

algumas formas resultantes da disjunção esferoidal (Foto 3.42). Junto à A24, a noroeste da 

localidade de Águas Santas identificou-se um encrave do GFZ (40 x 15 cm) no GAS (Foto 
3.43). Esta evidência de campo significa que o GFZ será mais antigo que o GAS. 

  
Foto 3.40- Aspeto mesoscópico do granito de 
Águas Santas (GAS).  

Foto 3.41- Exploração desordenada do granito 
de Águas Santas (GAS). 

  
Foto 3.42- Aspetos da disjunção esferoidal no 
granito de Águas Santas (GAS). 

Foto 3.43- Encrave do granito do Franzilhal 
(GFZ) no granito de Águas Santas (GAS). 
 

 
GRANITO VILAR DE MAÇADA (GVM) 

 

É um granito orientado, leucocrático de grão médio a grosseiro, de duas micas de Vilar 

de Maçada e levemente porfiróide (Foto 3.44). Aflora a sudeste da área estudada na forma 
de duas manchas de maior dimensão com 24 e 10 km2 de área. A acompanhar estas duas 

manchas ocorrem outras de menor dimensão no sector mais central. Este granito rodeia na 

totalidade o GFZ, podendo ocorrer diversos xenólitos de tonalito e granodiorito no extremo 
sudeste da carta geológica de Vila Real. Em determinados locais este granito ocorre com 

granulometria mais fina e com turmalina, observando-se também alguma disjunção esferoidal 



CAPÍTULO 3 
Caracterização geológica, petrográfica e geoquímica 

 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro              75 

bem evidente na paisagem e sob a forma de bolas com dimensão média localizadas nos 

santuários de Santa Bárbara e do Senhor Jesus da Capelinha na povoação de Vilar de 

Maçada.  

 
Foto 3.44- Aspeto mesoscópico do granito Vilar de Maçada (GVM). 

 
 

GRANITO VALE DAS GATAS (GVG) 

 
Este granito com grão médio, de duas micas, porfiróide (Foto 3.45) aflora a sudoeste 

da área de estudo, sob a forma de diversas manchas muito heterogéneas quanto à dimensão 

que ocupam. Neste granito encontram-se diversas foliações materializadas pela orientação 

dos cristais de feldspato potássico e biotite. Estas variações na foliação ocorrem devido a 
tensões sofridas em regime semi-dúctil, acompanhadas por uma diminuição da granulometria 

e de uma foliação mais penetrativa ao longo de estruturas precoces (MATOS, 1991). Na serra 

da Falperra observam-se encraves do GAS no GVG e contactos nítidos entre os granitos GAS 
e GVG, onde por vezes o GVG parece contornar o GAS (Foto 3.46). No entanto, observa-se 

uma estrutura de fluxo magmático traduzido pela orientação das micas e fenocristais no GVG 

segundo a direção do contacto, sugerindo assim que a instalação do GVG foi posterior à do 

GAS (Foto 3.47). Neste mesmo local encontraram-se também alguns xenólitos 
metassedimentares no interior do GVG com dimensões variáveis, nomeadamente entre os 3 

e os 20 cm (Foto 3.48). Importa também salientar que a maior mancha deste granito ocupa 

aproximadamente 37 km2, englobando as povoações de Vale de Nogueiras, Ludares, Souto 
Maior e Parada de Pinhão. Outras manchas de menor dimensão situam-se nas imediações 

das povoações de Mouçós e Ponte.  
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Foto 3.45- Aspeto macroscópico do granito Vale 
das Gatas (GVG). 

Foto 3.46- Contacto entre o granito Águas 
Santas (GAS) e Vale das Gatas (GVG). 

  
Foto 3.47- Estrutura de fluxo magmático através 
da orientação das micas e fenocristais no granito 
Vale das Gatas (GVG) e contacto brusco do 
granito de Águas Santas (GAS). 

Foto 3.48- Encrave metassedimentar (a) no 
granito Vale das Gatas (GVG). 

 
 

GRANITO DE RAGAIS (GRG) 

 

O granito de Ragais de grão médio, de duas micas e ligeiramente porfiróide (Foto 
3.49), representa duas manchas implantadas segundo uma direção preferencial NNE-SSW 

situadas na parte mais a sudoeste da área de estudo: uma a noroeste das povoações de S. 

Cosme e São Tomé do Castelo com uma área aproximada de 2 km2 e outra a sudeste de 
Adoufe e a este de Vila Seca alongado até à zona do Calvário já na cidade de Vila Real, 

constituindo aproximadamente 7 km2. Ocupa também algumas áreas preenchidas por 

manchas de menor dimensão e por vezes circunscritas ao longo do bordo este da falha 
FPCRV.  

No extremo sul da área de estudo ocorrem duas manchas, uma implantada segundo 

uma direção N80ºE junto às povoações de Sanfins do Douro e Presandães e com uma área 

a) 
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correspondente de 3 km2 e uma outra com uma direção aproximada segundo N50ºE e que 

aflora desde Pegarinhos até Vilar de Maçada ocupando uma área total de 6 km2.  

Os megacristais de feldspato potássico não se encontram orientados, com exceção 
manifestada junto ao contacto com alguns granitos tais como o GPD, GTP, GAS e GLM.  

 

GRANITO DE LAMARES (GLM) 
 

O granito de Lamares possui grão fino a médio é moscovítico-biotítico, não porfiróide 

e de textura anisotrópica (Foto 3.50) com turmalina por vezes dispersa. A mancha de maior 

dimensão é cartograficamente de forma retangular encurvada na parte mais sudoeste da área 
em estudo e com aproximadamente 12 km2. Contacta na sua maior extensão com o GVG, 

podendo também ocorrer no sector mais ocidental de implantação com outros plutões 

graníticos, nomeadamente com o GTP e GPD. Várias outras manchas de menor dimensão se 
situam junto ao plutão localizado em Mateus nas imediações da antiga linha de comboio no 

extremo sudeste da área estudada. 

 No granito de Lamares são também visíveis alguns encraves do GPD, GTP e GVG. 

No entanto, o aspeto macroscópico deste granito é bastante alterado com evidências de 
arenização e caulinização. Segundo TEIXEIRA et al. (2014), foi encontrado o granito GLM 

sem alteração próximo do contacto com outros granitos e eventualmente sob ação de fluidos 

hidrotermais. 
 

 

  
Foto 3.49- Aspeto mesoscópico do granito de 
Ragais (GRG). 

Foto 3.50- Aspeto mesoscópico do granito de 
Lamares (GLM). 
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II- GRANITÓIDES DE DUAS MICAS TARDI-TECTÓNICOS RELATIVAMENTE A D3 

 
GRANITO DE FELGUEIRAS (GFG) 

 

O granito mesocrático de Felgueiras é de grão fino a médio, de duas micas por vezes 
levemente porfiróide e orientado, porém com raros megacristais de microclina (Foto 3.51). 

Ocorre a nordeste da cidade de Vila Real sob a forma de duas pequenas manchas e com 

áreas inferiores a 1 Km2. Atualmente apenas uma pedreira explora este granito como material 
inerte, uma vez que a intensa fracturação N-S e NNE-SSW não facilita a sua exploração como 

rocha ornamental.  

 

GRANITO DE SANGUINHEDO (GSG) 
 

A granulometria deste granito poderá variar ligeiramente, apresentando um grão fino 

a médio no bordo (Foto 3.52) e um grão mais grosseiro no centro do maciço. É um granito de 
duas micas que aflora em Sanguinhedo a nordeste da cidade de Vila Real, possui forma 

elipsoidal e uma área aproximada de 10 km2. No bordo norte e sul observam-se contactos 

bruscos com os granitos GTP, GVG e GFG, existindo na sua envolvência a este, sul e oeste 
metassedimentos do Ordovícico (FMR). Este maciço separa as duas manchas do GFG, 

provavelmente ao longo da estrutura que afeta a implantação dos granitos tardi- a pós-D3 

(FPCRV).  

 

  
Foto 3.51- Aspeto mesoscópico do granito de 
Felgueiras (GFG). 

Foto 3.52- Aspeto mesoscópico da fácies média 
a fina do granito de Sanguinhedo (GSG). 
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III- GRANITÓIDES BIOTÍTICOS COM PLAGIOCLASE CÁLCICA (PÓS-
TECTÓNICOS) 

 

GRANITO DE SABROSO (GSB) 

 
Este tipo de granito encontra-se encaixado no granito de Pedras Salgadas sob a forma 

de pequenos stocks e que ocupam na totalidade uma área aproximada de 2 km2. Segundo 

FERREIRA & OLIVEIRA (1992) este granito poderá ser posterior ao granito GPS e desprovido 

de traços de deformação. No entanto, segundo NORONHA et al. (1998), a instalação do GSB 
é considerada anterior a todos os restantes granitos biotíticos. É um granito leucocrata de 

grão muito fino, biotítico e não porfiróide (Foto 3.53), apresentando por vezes uma tonalidade 

avermelhada provocada pela rubefação dos feldspatos.  
Segundo OLIVEIRA (1995), parece existir uma certa afinidade entre a geometria 

destes afloramentos e as direções estruturais NNE-SSW a NE-SW, ENE-WSW, NNW-SSE a 

NW-SE e WNW-ESE, sugerindo assim um controlo estrutural na sua instalação.  
 

GRANITO DE SOUTO (GST) 

 

É um granito de grão grosseiro, biotítico e tipicamente com tendência porfiróide, com 
quartzo globular de cor acinzentada e megacristais de feldspato potássico com contornos 

pouco definidos (Foto 3.54). Este granito ocorre na bordadura do granito de Telões ocupando 

cerca de 6 km2. Possui uma posição de orla de contacto com o granito de Paredes a norte da 
aldeia de Outeiro e a este-nordeste deste mesmo maciço junto à localidade de Barbadães. 

Apresenta nestes casos um contacto gradual, embora com um grão menos grosseiro. 

Segundo GOMES (1990) é também mais leucocrata, mais grosseiro e menos biotítico-

porfiróide que o granito de Telões, observando-se um contacto gradacional entre os dois, 
resultando desta transição um granito de grão médio a fino. MARTINS (1998) pondera a 

existência de zonas de rubefação neste granito e que estarão intimamente relacionadas com 

duas direções de fracturação importantes que afetam o maciço, nomeadamente as 
orientações N-S e N10ºW.  
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Foto 3.53- Aspeto macroscópico do granito de 
Sabroso (GSB). 

Foto 3.54- Aspeto macroscópico do granito de 
Souto (GST). 

 

GRANITO DE TELÕES (GTL) 

 

Este maciço constitui a fácies mais representativa do maciço de Vila Pouca de Aguiar 
ocupando aproximadamente 140 km2. É um granito de grão médio a grosseiro, biotítico, 

porfiróide com escassa moscovite e com cristais de feldspato a exibirem uma orientação 

aleatória, podendo ocorrer ocasionalmente plagioclase (Foto 3.55). O contacto entre os 
granitos de Telões e Pedras Salgadas acaba mesmo por ser materializado pela FPCRV mais 

a Sul do maciço de Pedras Salgadas. A oeste contacta discordantemente com as formações 

metassedimentares do Parautóctone, nas quais provoca auréola de metamorfismo de 
contacto correspondente à fácies das corneanas horneblendicas (BRINK, 1960). 

 Em superfícies de fratura este granito pode apresentar-se bastante alterado, 

ocorrendo o desaparecimento das biotites, rubefação dos feldspatos, embora nos casos mais 

significativos de alteração possa ocorrer remobilização de quartzo (episienitos) e argilização 
dos feldspatos (Foto 3.56). De salientar que estes afloramentos ruborizados ocorrem 

preferencialmente sob a forma de bolsadas na intersecção ou alinhados segundo as fraturas 

favoráveis à emergência das águas minerais profundas e com orientações preferenciais NNE-
SSW e ENE-WSW (69%) podendo estar associados a outras embora com menor relevância 

nomeadamente, NNW-SSE (11%), NW-SE e WNW-ESE (8%) e NE-SW (5%) (OLIVEIRA, 

2001). No norte do país, ÁVILA-MARTINS (1972), PALÁCIOS (1974), ÁVILA-MARTINS & 

SAAVEDRA (1976), CHEILLETZ & GIULIANI (1982) e GIULIANI & CHEILLETZ (1983), 
referem a ocorrência de rochas episieníticas.  
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Foto 3.55- Aspeto macroscópico do granito de 
Telões (GTL). 

Foto 3.56- Enrubescimento do granito de Telões 
(GTL). 

 

A existência destas rochas alteradas e episienitizadas ocorrem na região centro nos 

granitos das Beiras onde TORRE DE ASSUNÇÃO (1956) as descreve, assumindo uma 

relação genética entre este processo e o aparecimento de mineralizações de urânio. Também 
NEIVA et al. (1987) relacionou este tipo de litologias a falhas e zonas de cisalhamento em 

rochas graníticas da Serra da Estrela, atribuindo uma origem essencialmente meteórica, 

admitindo uma possível contribuição do arrefecimento de rochas graníticas para o 
aparecimento destes fluídos responsáveis pela alteração das mesmas.  

Num estudo sobre fluídos associados à episienitização de granitos biotíticos do Gerês 

e da Guarda de JAQUES et al. (2010) estas zonas alteradas, ocorrem em determinadas 
fraturas e microfracturas que facilitaram a circulação de fluídos hidrotermais, alterando a 

mineralogia principal da rocha granítica encaixante e promovendo a dissolução do quartzo de 

origem magmática, originando cavidades na rocha granítica alterada. Estas cavidades vão 

sendo posteriormente preenchidas com fases minerais mais tardias e durante todo este 
processo de episienitização das rochas graníticas, parte dos fluidos que percolaram nas zonas 

de alteração são aprisionados nas microfraturas que funcionam como alinhamentos 

secundários. Segundo estes mesmos autores, a dissolução do quartzo é acompanhada por 
uma albitização dos feldspatos correspondendo a uma das fases de alteração deutérica, 

“subsolidus”, estando a circulação de fluídos dependente da intensidade de fracturação 

fissural e consequentemente a um possível aumento da porosidade e permeabilidade, 

induzindo uma circulação de fluídos mais intensa e uma maior capacidade de reagir com as 
restantes fases minerais. 

O enrubescimento dos granitos passa por um estádio de desordem estrutural, 

relacionado com processos metassomáticos, onde se inclui uma metamictização de minerais 
acessórios com U e Th tais como alanite, gadolinite, zircão, uraninite, xenótimo, monazite e 

ocasionalmente columbite-tantalite (FERNANDES & GOMES, 2008). A ocorrência de fluidos 
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hidrotermais que circularam no soco da ZCI durante o período tardi-hercínico estaria segundo 

MATEUS (2001) e MATEUS & NORONHA (2001), relacionada com a reativação de 

segmentos de falha contemporâneos de um arrefecimento progressivo do sistema e que 
provavelmente afetaram o processo metassomático destes granitos biotíticos da área em 

estudo.  

 
 

GRANITO DE PEDRAS SALGADAS (GPS) 
 

O granito biotítico de Pedras Salgadas intrui no núcleo do maciço de Telões com uma 

forma alongada e uma área aproximada de 60 km2. No sector oeste, o contacto entre estes 

dois tipos de granitos ocorre segundo a orientação N20ºW. É um granito leucocrata de grão 

fino a médio, porfiróide embora menos biotítico que todos os outros e a moscovite ainda mais 
rara, conferindo-lhe tipicamente uma tonalidade mais clara. Possui megacristais que não 

excedem os 3 cm e com orientação aleatória (Foto 3.57). 

 A ocorrência de enrubescimento é extremamente frequente neste granito, resultando 
como já referido do processo metassomático de circulação de fluidos hidrotermais ao longo 

de microfraturas (Foto 3.58) e que poderão surgir sobre a forma de bolsadas no seio do granito 

em direções de fracturação dominantes, nomeadamente N10ºW e N40ºW (MARTINS, 1998).  
A análise dos dados gravimétricos efetuada por SANT’OVAIA (2000) veio mostrar que 

o granito GTL pode ser descrito como uma soleira devido à geometria laminar e espessura de 

1 km em dois terços da sua área, contudo a fácies central do granito GPS é considerada 

globalmente mais espessa e com uma profundidade de 3 km em dois terços da sua área de 
afloramento sugerindo a forma de um lacólito.  

Segundo SANT’OVAIA et al. (2000) as trajetórias das foliações magnéticas sugerem 

que o GPS foi injetado depois da pulsação magmática do GTL e que a sua intrusão ocorreu 
acima da raiz embora mais a sul da zona de alimentação, aproveitando uma estreita conduta 

situada na intersecção de dois ramos da FPCRV para ascender até à superfície.  

Algumas heterogeneidades foram observadas neste granito sobretudo schlierens 

biotíticos e concentrações de turmalina (Foto 3.59), embora em pequena quantidade e 
tamanho reduzido, podendo assim inviabilizar a utilização de zonas localizadas do maciço 

para a exploração de rochas ornamentais. São raros os afloramentos pouco alterados deste 

granito, com exceção das zonas topograficamente mais baixas, onde é possível observar 
algumas lajes.  
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Foto 3.57- Aspeto mesoscópico do granito de 
Pedras Salgadas (GPS). 
 

Foto 3.58- Enrubescimento do granito de Pedras 
Salgadas (GPS). 
 

 
Foto 3.59- Concentração de turmalina no granito de Pedras Salgadas (GPS). 

 
 

3.1.7.3- ROCHAS FILONIANAS 
 
As rochas filonianas ocorrem a preencher diversos sistemas de fraturas tardi-a pós-

tectónicas. Toda a área estudada foi afetada por diversos sistemas de fracturação NNE-SSW 

a NNW-SSE, NE-SW a ENE-SSW e NW-SE que permitiram que numerosos filões aplito-
pegmatíticos, filões de quartzo, dolerito e de pórfiro granítico se instalassem. Nas imediações 

peribatólitas dos granitos de duas micas afloram frequentemente filões de aplito-pegmatito. 

No granito GTP a norte de Pinhão Cel, observa-se uma bolsada de aplito pegmatito, situada 
bem próximo de uma falha normal que deslocou esse filão (Foto 3.60). Existem também 

evidências quanto à presença de estruturas ENE-WSW, com aproximadamente 30 km de 

extensão e que devido ao seu espaçamento elevado (até 3 km), permitiu a ascensão de filões 

de pórfiro-riolítico, dacito e lamprófiro constituindo diques. Confirma-se na margem direita do 
Rio Tinhela, um filão de lamprófiro com direção N70ºW;75ºS junto à estrada que liga Murça a 

Pegarinhos a cerca de 100 metros da ponte da A4, antes da saída para Murça. 
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Foto 3.60- Bolsada de aplito-pegmatítico incluindo um filão que se deslocou devido a uma falha normal 
no interior do granito Torre do Pinhão (GTP). 

 
Foi referenciado por MATOS (1991), um filão de pórfiro dacítico com direção NW-SE 

encaixado nos metassedimentos do CXG com grande extensão cartográfica e que evidencia 

na folha 102 uma grande deformação que se julga pertencer ao arco magmático, intra-

cinemático que esteve na origem do modelo dos arcos magmáticos hercínicos proposto por 

FERREIRA (1982).  
Frequentemente na região a sul da folha 102 ocorrem também filões de quartzo 

portadores de mineralizações estano-volframíticas nas regiões do Couto Mineiro de Vale das 

Gatas (Sabrosa), Minas de Rebordo Longo e na Zona de Cumieira (Lamares-Justes). No setor 
mais ocidental da carta geológica 6-D (Vila Pouca de Aguiar) existe um grupo de antigas 

concessões de estanho provenientes de filões pegmatíticos existentes em Canedo, Fiães do 

Tâmega, Bragado, Parada de Monteiros, Afonsim e Santa Marta da Montanha. No setor mais 
oriental surgem com menor frequência antigas minas de estanho localizadas em S. João da 

Corveira e Carrazedo de Montenegro (SANT’OVAIA et al., 2011). Segundo estes mesmos 

autores o complexo aurífero de Três Minas foi um dos conjuntos mineiros de exploração de 

ouro na época romana, incidindo a sua exploração sobre veios silicificados existentes nos 
metassedimentos do DPI. Nos últimos anos têm sido feitos vários trabalhos de prospeção e 

pesquisa na região aurífera da Gralheira, exploração esta, também alvo da presença romana. 

No DPS as mineralizações auríferas também ocorrem em filões quartzosos instalados em 
Penabeice, Vale de Campo e Argeriz. São também de destacar também os filões quartzosos 

mineralizados com ouro associado a sulfuretos explorados nas minas de Jales (filões de 

Campo e Desvio), localizados na zona de contacto dos metassedimentos do Grupo do Douro, 

com as rochas graníticas (NEIVA et al., 1995).Os filões de quartzo com orientação NE-SW 
ocorrem frequentemente a este da FPCRV. Foi também referenciado a oeste desta mesma 

estrutura a existência de um extenso filão E-W paralelo ao grande acidente de Parada de 
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Monteiros bem como outros filões com direções ENE-WSW em falhas situadas paralelamente 

ao rio Tâmega na região de Vidago (SANT’OVAIA et al., 2011). 

 
3.1.7.4- DEPÓSITOS DE COBERTURA 

 
Na área de estudo os principais depósitos de cobertura localizam-se essencialmente 

no graben de Vidago-Vila Pouca de Aguiar e na bacia de Vila Real. Desta forma reconhecem-

se os seguintes conjuntos definidos por OLIVEIRA (1995), SOUSA (1995), LOURENÇO 

(1997) e BAPTISTA (1998). 

a) Arcoses de VPA que se localizam no bordo ocidental do graben a SW de Sabroso, 
embora com extensão modesta, podendo estar relacionadas com depósitos que 

ocorrem em Sanjurje (Chaves). Outros depósitos observam-se essencialmente no 

bordo ocidental da FPCRV, com consolidação mediana e espessura aproximada de 2 
metros. Tratam-se de depósitos arenosos de granulometria média a grosseira e 

argilosos com caulinite e ilite; 

b) Depósitos de vertente que foram cartografados no bloco leste do graben de VPA sendo 

constituídos por um conjunto de calhaus angulosos de natureza granítica e 
metamórfica, englobados numa matriz terrígena. A formação destes depósitos 

encontra-se relacionada com a escarpa oriental que limita o graben e condicionada 

pela tectónica recente.  
c) Depósitos coluviais que se encontram encaixados nas linhas de água, traduzindo um 

transporte lateral e deposição recente. Excetuam-se as linhas de água que drenam na 

vertente oriental da Serra do Alvão, junto às populações de Telões e Pontido. Os 
fragmentos rochosos possuem uma origem subautóctone relativamente à rocha mãe 

(xistos e granitos).  

d) Depósitos aluviais de pequena espessura (1 a 2 m) que correspondem a sedimentação 

de carga de material resultante das cheias de longo período, contendo calhaus rolados 
de granitos, liditos, corneanas e quartzo. Distribuem-se na parte inferior do graben 

assentado sobre os granitos GTL e GPS.  

e) Depósitos de terraço existentes na bacia de Vila Real constituídos por calhaus rolados 
e matriz areno-argilosa sobrepondo-se a arcoses, constituindo cerca de meia centena 

de metros de espessura. Encontram-se presentes nesta bacia unidades sedimentares 

do Neogénico, compostas por argilas e arenitos arcósicos com níveis conglomeráticos 
mais grosseiros no topo da unidade. 
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3.2- CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA 

3.2.1- COMPOSIÇÕES MODAIS 

As composições modais de 107 amostras representativas dos granitos estudados 

encontram-se representadas no Anexo A.1. Na tabela 3.4 apresentam-se a média e o desvio 
padrão para cada tipo de granitóide. As composições modais dos granodioritos de São 

Lourenço (GSL), os granitos de duas micas e biotíticos foram retirados de NEIVA (1981), 

MATOS (1991) e GOMES (1990), respetivamente.  
 

Tabela 3.4- Média e desvio padrão das composições modais dos granitos estudados. 
  Granodiorito de São 

Lourenço Granitos de duas micas 

 
 GSL GFZ GPD GTP GAS GVM GVG 

   M σ M σ M σ M σ M σ M σ M σ 
 Quartzo 21.1 7.9 26.8 3.1 28.9 4.3 29.7 2.8 29.0 3.9 25.0 1.8 31.3 4.6 
 Plagioclase 34.1 9.5 29.0 3.7 28.9 6.1 24.4 7.7 27.0 4.6 27.3 3.5 23.1 3.4 
 Feldspato potássico 14.5 7.3 20.9 3.3 22.6 6.9 26.2 9.4 23.8 6.6 25.1 3.8 26.0 5.4 
 Biotite + clorite 19.3 7.6 3.0 0.7 3.0 1.6 5.8 2.4 3.4 1.3 4.9 1.6 5.5 1.9 
 Moscovite 2.3 3.4 19.3 2.5 15.8 3.8 13.3 2.8 16.5 4.1 17.5 3.9 13.0 2.7 
 Turmalina 0.2 0.1 0.6 1.9 0.1 0.2 * * * * 0.1 0.2 * * 
 Apatite 0.2 0.1 0.2 0.2 0.5 0.4 0.6 0.5 0.3 0.2 0.2 0.2 0.8 0.4 
 Outros minerais  0.9 0.3 * * 0.1 0.2 * * * * * * 0.4 0.3 
 N 9 9 7 7 15 9 23 
 

Granitos de duas micas Granitos biotíticos 

 
 GRG GLM GFG GSG GST GTL 

   M σ M σ M σ M σ M σ M σ 
 Quartzo 31.7 2.3 24.9 2.4 24.7 1.8 31.5 2.9 38.1 7.9 29.4 1.5 
 Plagioclase 29.7 4.5 31.2 3.5 23.2 0.9 31.1 4.3 26.3 8.2 35.4 3.2 
 Feldspato potássico 22.1 1.4 22.4 2.6 27.1 1.1 20.6 3.4 5.0 1.4 24.8 4.2 
 Biotite + clorite 4.3 0.4 2.6 0.9 8.6 1.0 2.4 0.9 5.0 1.4 10.3 2.6 
 Moscovite 11.5 2.2 18.9 3.1 15.1 2.7 14.3 2.1 * * * * 
 Turmalina * * 1.0 0.7 * * * * 0.2 0.1 * * 
 Apatite 0.2 0.0 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 * * * * 
 Outros minerais  * * * * 1.1 0.3 * * 0.2 0.1 0.2 0.1 
 N 3 9 5 11 4 6 

M- média; σ- desvio padrão; Outros minerais- opacos; *-mineral sem expressão; n- número de amostras. GSL- 
Granodiorito de S. Lourenço; GFZ- Granito Franzilhal; GPD- Granito Paredes; GTP- Granito Torre do Pinhão; GAS- 
Granito Águas Santas; GVM- Granito Vilar de Maçada; GVG- Granito Vale das Gatas; GRG- Granito Ragais; GLM- 
Granito Lamares; GFG- Granito Felgueiras; GSG- Granito Sanguinhedo; GST- Granito Souto; GTL- Granito Telões.   
 

A projeção das composições modais médias, consideradas representativas de cada 

tipo de granitóide no diagrama QAP (Fig. 3.11), de LE BAS & STRECKEISEN (1991) e LE 
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MAITRE et al. (2002), revela que a maioria dos granitos amostrados se localizam no campo 

dos granitos, tendo como exceções os granitos GFZ e GLM que se encontram projetados no 

campo dos granitos com feldspato alcalino (como consequência do teor de An da plagioclase 
ser inferior a 5%) e o GSL que se projeta no campo dos granodioritos. Os granitos GFZ, GPD, 

GTP, GAS, GVM, GVG, GRG, e GFG possuem maior quantidade de moscovite do que biotite, 

pelo que são considerados granitos de duas micas ou “granitos moscovítico > biotíticos”. Nos 
granitos GLM e GSG existe uma clara predominância da moscovite sobre a biotite, pelo que 

são designados de “essencialmente moscovíticos”. Nos dados retirados de GOMES (1990), 

os granitos GST e GTL têm pouca moscovite modal, sendo descritos como granitos biotíticos. 

Conforme se constata da análise da tabela 3.4 e Anexo A.1, granito de bordadura GST possui 
menor quantidade de biotite que o GTL.  

 
Figura 3.11- Projeção dos granitóides da região em estudo no diagrama classificação de rochas 
plutónicas de LE BAS & STRECKEISEN (1991) e LE MAITRE et al. (2002). Q- quartzo; A- feldspato 
alcalino; P- plagioclase com teor de An > 5%. Campos: 2- Granito com feldspato alcalino; 3-Granito: 
3A- Sienogranito; 3B- Monzogranito; 4- Granodiorito. A designação dos granitos encontram-se na 
descrição das abreviaturas utilizadas na tabela 3.4.   
 

 

Para uma eficaz descrição dos granitóides quanto às suas características 

petrográficas, optou-se por executá-la em três grupos: Grupo I- granodioritos de São 
Lourenço, Grupo II- granitos de duas micas e Grupo III- granitos biotíticos.  

A descrição petrográfica destes três grandes grupos de granitóides estudados foi 

realizada tendo em conta que, para não se tornar repetitiva, se procedeu em conjunto à 
descrição das principais características petrográficas dos diversos minerais identificados para 
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cada grupo. Para se proceder à identificação de contraste dos minerais acessórios existentes 

dentro de cada grupo, recorreu-se à utilização de imagens de contraste de número atómico e 

com eletrões retrodifundidos e a espectros (EDS ou EDX) obtidos na microssonda eletrónica. 
A utilização de imagens de eletrões retrodifundidos permite um estudo sistemático dos 

minerais que poderão incorporar urânio e tório na sua composição, facilitando a perceção 

sobre a libertação, migração, absorção e precipitação de urânio em condições de 
mineralógicas e texturais diversas. As abreviaturas utilizadas na identificação dos diversos 

minerais existentes foram apresentadas de acordo com WHITNEY & EVANS (2010). 
 

3.2.2- GRUPO I- GRANODIORITOS DE SÃO LOURENÇO 

 
Genericamente designado como granodioritos de São Lourenço, trata-se de um grupo 

de rochas mesocratas de grão fino a médio nos tonalitos e granodioritos. Os granodioritos de 

São Lourenço são considerados os mais antigos e apresentam evidências de deformação 
dúctil a frágil, típica dos estados tardi-magmático e sólido (granitos sin-D3 precoces). As 

amostras destes granitóides (CGVR95, CGVR96 e CGVR111A) contêm abundantes minerais 

máficos, que lhe conferem um aspeto por vezes mesocrata. 
  O quartzo é ligeiramente mais abundante na amostra CGVR96, surgindo com forma 

anédrica e com extinção ondulante, surgindo por vezes em agregados (Foto 3.61). O quartzo 

vermicular forma mirmequites nos bordos da plagioclase, em contacto com o feldspato 

potássico (Foto 3.62). Poderão também ocorrer ocelos de quartzo e plagioclase rodeados por 
anfíbola incluindo também quantidades inferiores de biotite e esfena. A textura mirmequítica 

na plagioclase de acordo com VERNON (2004) estará relacionada com a substituição, no 

estado sólido, do feldspato potássico por plagioclase e quartzo durante a ocorrência de um 
processo de deformação, podendo surgir incluso no feldspato potássico e nas plagioclases. 

Observa-se também quartzo com textura micrográfica no interior do feldspato potássico (Foto 

3.65). Porém o quartzo surge frequentemente associado à biotite, monazite e por vezes algum 
epídoto (Foto 3.69). 

 O feldspato potássico é pouco abundante e possui estrutura micropertítica com 

ligeira extinção ondulante (Fotos 3.62 e 3.64), apresentando raramente macla de Carlsbad 
(Foto 3.65). No entanto ocorrem também alguns megacristais de feldspato potássico (Fotos 

3.64, 3.65 e 3.70).  

 A plagioclase surge sob a forma de microfenocristais com planos de macla com 

extinção ondulante e microfracturas transversais a esses planos. O zonamento poderá 
ocorrer, embora realçado por uma moscovitização mais intensa do núcleo (Foto 3.63). 
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Apresenta raras inclusões, nomeadamente de quartzo goticular, biotite, anfíbola, zircão, 

apatite e monazite. 

 A anfíbola apresenta-se com pleocroísmo variável de β = γ = verde a α = verde pálido 

e contém inclusões de apatite. A anfíbola ocorre com maior frequência na amostra 

CGVR111A, surgindo, por vezes, em agregados minerais com formas irregulares e textura 
granoblástica (Foto 3.65). Contudo, poderá conter como inclusões esfena, alanite, 

plagioclase, biotite, zircão e quartzo goticular.  

 A biotite possui pleocroísmo variável de β = γ = castanho alaranjado intenso a α = 
amarelo pálido, destacando-se esta diferença na tonalidade bem mais alaranjada 

relativamente aos granitos de duas micas e biotíticos (Foto 3.66). Por vezes, surgem cristais 

de biotite com um grau de cloritização acentuado, com deformação no estado sólido evidente 
proveniente do regime dúctil-frágil evidenciado pelas clivagens encurvadas (Foto 3.66) e 

microdobramentos angulosos do tipo “kink” (Foto 3.67). A biotite surge sob a forma de 

minerais de pequeno tamanho associados a agregados de anfíbola, como inclusão na 
anfíbola, no núcleo dos fenocristais de plagioclase com um grau de cloritização superior e em 

cristais individuais de grande tamanho. Englobam abundantes inclusões de titanite (Fotos 3.61 

e 3.67), zircão (Fotos 3.63, 3.64 e 3.68), alanite (Foto 3.70), apatite (Fotos 3.69 e 3.72), 

ilmenite (Foto 3.66), xenótimo (Fotos 3.72) e por vezes epídoto (Foto 3.69). As biotites são 
muito ricas em inclusões de zircão e apatite e encontram-se por vezes corroídas pela 

plagioclase. 

 A moscovite primária pode surgir com inclusões de zircão e apatite, embora em 

alguns destes granitóides a sua presença seja escassa.  

A clorite surge como resultado da alteração da biotite e possui de uma forma geral, 

pleocroísmo variável de β = γ = verde a α = verde pálido, quase incolor e cores de polarização 

anómalas (castanho e azul de Berlim). A clorite nestes granitóides poderá conter inclusões de 

uraninite (Foto 3.74 e Fig. 3.14). 

A titanite também designada por esfena é relativamente abundante, embora a sua 

percentagem aumente na presença de alanite (Fotos 3.61 e 3.67). Pode também encontrar-
se em pequenos cristais inclusos na biotite no contacto com plagioclases. 

 O zircão é geralmente idiomórfico, ocorre em cristais isolados e encontra-se 
maioritariamente como inclusão no interior da biotite formando halos pleocróicos (Fotos 3.63, 

3.64 e 3.68). Alguns cristais de zircão mostram zonamento evidente e poderão incorporar 

cristais de uraninite.  
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 A apatite encontra-se maioritariamente inclusa na biotite sobretudo nos grandes 

cristais individuais (Fotos 3.69 e 3.72) e na anfíbola. Poderá também ocorrer inclusa no 

quartzo e feldspato potássico com hábitos aciculares. Por vezes, encontra-se torite 
disseminada na apatite (Fotos 3.73). 

 A monazite aparece em conjunto com a apatite, embora também possa ocorrer como 
inclusão no interior do quartzo, sendo esta presença confirmada pelo espectro da figura 3.12. 

 A alanite ocorre sempre em conjunto com a biotite embora com cristais de grande 

dimensão e com zonamento bem notório (Foto 3.70). Ocorrem também como pequenas 
inclusões na biotite desenvolvendo halos pleocroicos e na anfíbola. Associado a este mineral 

acessório ou no seu interior ocorrem frequentemente inclusões de torite (Foto 3.71 e Fig. 

3.15).  
A ilmenite surge com forma idiomórfica a hipidiomórfica aparecendo, por vezes, como 

inclusões de pequenas dimensões na biotite (Foto 3.66). 

O xenótimo apresenta-se na forma de inclusões de pequena dimensão na biotite (Foto 
3.72) e cujo espectro da figura 3.13 confirma a sua identificação. 

  A uraninite (UO2) encontra-se inclusa na clorite (Foto 3.74) com confirmação por 

espectro de EDS na figura 3.14. Segundo CABRAL-PINTO et al. (2014) a uraninite magmática 
ocorre preferencialmente em minerais não alterados.  

A torite ((U, Th) SiO4) surge inclusa em diversos cristais, embora maioritariamente no 

interior da alanite e apatite (Foto 3.71; Fig. 3.15). Segundo BEA (2001) os teores de urânio e 

tório poderão estar essencialmente concentrados em monazite (principalmente Th, mas pode 

também conter U), alanite (pode conter algum Th), titanite e zircão (principalmente U, mas 
poderá conter também Th).  

  
Foto 3.61- Quartzo (Qz) com intensa 

subgranulação, e biotite com extinção 
ondulante e com diversas inclusões de 
titanite (Ttn) no GSL (nicóis x). 

Foto 3.62- Colónia de mirmequites (Mc) no GSL 
(nicóis x). 
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Foto 3.63- Cristal de plagioclase (Pl) zonada na 

matriz do GSL, com núcleos afetados pela 
moscovitização secundária (Ms) (nicóis x). 
Qz- quartzo; Bt- biotite. 

Foto 3.64- Fenocristal de feldspato potássico 
(Kfs) do GSL, com inclusões de biotite (Bt) 
e quartzo (Qz) (nicóis x).  

  
Foto 3.65- Anfíbola (Amp) junto da biotite (Bt), 

textura micrográfica do quartzo (Qz) no 
interior do feldspato potássico (Kfs) e macla 
de Carlsbad na ortóclase (Or) do GSL 
(nicóis x). Pl- Plagioclase. 

Foto 3.66- Biotite (Bt) no GSL com uma 
tonalidade alaranjada (nicóis //). Ilm- 
ilmenite; Ttn- titanite; Pl- Plagioclase; Qz- 
quartzo. 

  
Foto 3.67- Microdobramento anguloso do tipo 

“kink”, em biotite (Bt) no GSL (nicóis x). Pl- 
Plagioclase; Qz- quartzo e Ttn- titanite. 

Foto 3.68- Inclusões de zircão (Zrn) em biotite 
(Bt) no GSL (nicóis x). Qz- quartzo. 
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Foto 3.69- Epídoto (Ep) como Inclusão ou junto 

da biotite (Bt) no GSL (nicóis x). Ap- apatite; 
Qtz- quartzo; Kfs- feldspato potássico e Pl- 
plagioclase. 

Foto 3.70- Alanites zonadas (Aln) no GSL (nicóis 
x). Bt- biotite; Kfs- feldspato potássico e Pl- 
plagioclase. 

  
Foto 3.71- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando no GSL de um cristal de alanite 
(Aln) com inclusões de torite (Thr). 

Foto 3.72- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando no GSL cristais de apatite (Ap) 
zircão (Zrn) e xenótimo (Xtm) inclusos na 
biotite (Bt). 

  

Foto 3.73- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando no GSL, torite disseminada em 
apatite (a). Bt- biotite; Qz- quartzo. 

Foto 3.74- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando no GSL, um cristal de uraninite 
(Urn) incluso na clorite (Chl). Bt- biotite; Qz- 
quartzo. 
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Figura 3.12- Espectro da monazite que ocorre 

como inclusão no quartzo. 
Figura 3.13- Espectro de xenótimo representado 

na foto 3.72. 

  
Figura 3.14- Espectro da uraninite ilustrada na 

foto 3.74. 
Figura 3.15- Espectro da torite apresentada na 

foto 3.71. 
 

3.2.3- GRUPO II- GRANITOS DE DUAS MICAS 

 
Assim como os granodioritos, os granitos GFZ, GPD, GTP e GAS também apresentam 

evidências de deformação dúctil a frágil, típica dos estados tardi-magmático e sólido. Os 

granitos GVM, GVG, GRG e GLM aparentam ter sido deformados pela fase D3 antes de 

estarem completamente consolidados, justificando assim a existência de uma estruturação 
interna magmática planar, com direção NW-SE, concordante com as estruturas regionais 

(granitos sin-D3), porém os granitos tardi-D3 GFG e GSG estarão provavelmente associados 

a zonas de falha com direção NNE-SSW e ENE-WSW, embora o GFG tenha sido afetado por 
uma forte deformação frágil, tardia. 

Todos os granitos deste grupo são constituídos por quartzo, microclina, plagioclase, 

biotite, moscovite, zircão, apatite, monazite e ilmenite. De um modo geral, os granitos sin- a 

tardi-D3 têm mais moscovite do que biotite e podem conter turmalina, silimanite e rútilo. Por 
outro lado, os granitos de duas micas GFZ, GPD, GTP, GMLS, GBR e GAS apresentam 

evidências de deformação no estado sólido, em regime dúctil-frágil, que terá proporcionado a 

orientação dos cristais de quartzo, evidenciado pela extinção ondulante e/ou subgranulação 
intensa (Foto 3.75), encurvamento dos planos de clivagem das micas e na plagioclase (Foto 

3.76) e uma microfraturação de fenocristais de feldspato e de cristais de quartzo (Foto 3.77) 

mais intensa no GPD, GMLS, GBR e GAS.  
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Nos granitos GVM, GVG, GRG e GLM ocorrem de uma forma geral, evidências de 

uma foliação magmática conferida pela orientação dos fenocristais de feldspato (Foto 3.78), 

biotite (Foto 3.79) e, mais raramente, moscovite. O quartzo da matriz apresenta uma ténue 
deformação, que é evidenciada pela extinção ondulante (Foto 3.79). No granito GRG os 

fenocristais de feldspato apenas estão orientados próximo das zonas de contacto. 

Os granitos GFG e GSG apresentam uma textura isotrópica, sem orientações 
preferenciais na orientação dos seus minerais (Foto 3.80), confirmando assim o regime de 

deformação frágil, tardio. 

Este grupo inclui vários tipos de rochas graníticas onde as principais diferenças se 

manifestam na textura e granulometria apesar das fases mineralógicas serem semelhantes. 
A textura é hipidiomórfica, porfiróide nos granitos GTP, GBR e GVG, hipidiomórfica, levemente 

porfiróide nos granitos GPD, GMLS, GVM e GLM, hipidiomórfica, com tendência porfiróide no 

granito GAS e hipidiomórfica, granular a levemente porfiróide no GFZ e GRG. Em todas as 
rochas com textura hipidiomórfica porfiróide ou microporfiróide, existem fenocristais de 

microclina, mas também ocorrem, embora de forma mais rara e com dimensões inferiores, 

fenocristais de plagioclase nos granitos GFZ, GTP, GBR, GAS e GVG. Os fenocristais de 

microclina de maiores dimensões ocorrem nos granitos GTP, chegando a atingir 6 cm × 3 cm. 
Os granitos GLM e GVG distinguem-se de todos os restantes granitos por terem sido afetados 

por uma forte deformação em regime frágil (provavelmente associada a movimentações da 

estrutura NNE-SSW) que terá conduzido a uma microfraturação mais intensa dos cristais de 
quartzo, feldspato, moscovite e apatite. Além disso, esta deformação em regime frágil 

conduziu à catáclase de feldspatos, observando-se por vezes agregados de fragmentos 

angulosos com tamanho variável (Foto 3.81).  
Por outro lado, o granito GVM é menos deformado, preservando praticamente 

inalteradas evidências da foliação magmática conferida pela orientação dos fenocristais de 

feldspato, biotite (Foto 3.79) e mais raramente, moscovite.  

As características dos diversos minerais presentes nos granitos de duas micas 
encontram-se descritos de forma muito generalizada, para facilitar a descrição da totalidade 

de rochas graníticas deste grupo. 

O quartzo é xenomórfico e pode apresentar extinção ondulante a fortemente 
ondulante (Foto 3.79). Existem também várias gerações de quartzo que geralmente envolve 

e corrói outros cristais, como por exemplo, moscovite (Foto 3.82), plagioclase e microclina. 

Poderão também surgir sob a forma de mirmequites vermiculares (Foto 3.83) e inclusões 
goticulares na microclina (Foto 3.87). As inclusões mais frequentes no quartzo são de zircão 

e monazite (Foto 3.96). 



CAPÍTULO 3 
Caracterização geológica, petrográfica e geoquímica 

 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro              95 

A microclina pertítica ocorre de um modo geral, sob a forma de fenocristais 

idiomórficos a hipidiomórficos, bem como na matriz como cristais hipidiomórficos (Foto 3.88) 

e cristais com carácter intersticial ou xenomórficos (Foto 3.78). Nos fenocristais, a macla típica 
em xadrez está quase sempre bem definida (Foto 3.83), observando-se por vezes também a 

macla de Carlsbad e os fenocristais pertíticos apresentam microfracturas transversais ao 

plano de macla (Foto 3.84) e os seus bordos poderão estar rodeados de micas de dimensões 
inferiores às da matriz. Os fenocristais contêm inclusões de moscovite (Fotos 3.83 e 3.84), 

zircão e por vezes alguma apatite, podendo apresentar por vezes, uma ligeira moscovitização 

secundária ao longo de microfracturas (Foto 3.78).  

A plagioclase é o feldspato mais abundante na maioria dos granitos de duas micas 

estudados. No entanto, ocorre sob a forma de microfenocristal nos granitos GFZ, GTP, GAS 

e GFG (Foto 3.80). Os microfenocristais de plagioclase são geralmente hipidiomórficos, 
enquanto os cristais da matriz são hipidiomórficos a xenomórficos. No granito GAS, os planos 

de macla da plagioclase nos fenocristais da matriz mostram-se ligeiramente encurvados (Foto 

3.85). O zonamento é frequente e realçado por uma moscovitização mais intensa do núcleo 
no GTP (Foto 3.86). Apresenta raras inclusões que consistem essencialmente em quartzo 

goticular (Foto 3.87). A moscovitização da plagioclase é mais vulgar, ocorrendo 

essencialmente ao longo de clivagens, planos de macla e microfracturas. 

A biotite apresenta pleocroísmo variável de β = γ = castanho alaranjado a α = amarelo 

pálido a quase incolor e ocorre na matriz em cristais hipidiomórficos a xenomórficos, surgindo 

por vezes intercrescida com a moscovite. Os cristais xenomórficos da matriz podem 
apresentar os bordos ligeiramente corroídos por quartzo, microclina, plagioclase e moscovite. 

Em alguns casos, poderão encontrar-se deformados, apresentando clivagens encurvadas ou 

por vezes com microdobramentos angulosos do tipo “kink” e extinção ondulante (Foto 3.88), 
podendo também coexistir com secções não deformadas. Contém inclusões mais frequentes 

de zircão e monazite com halos fortemente pleocróicos (Fotos 3.76 e 3.89), apatite e ilmenite 

(Foto 3.89). A cloritização da biotite ocorre em algumas amostras, sendo mais evidente nos 

bordos e ao longo dos planos de clivagem. Associado à biotite ocorre nos granitos GTP, GAS 
e GVM, titanite e alguma fluorite (Foto 3.89). 

A moscovite distribui-se uniformemente na matriz, e sob a forma de cristais 
hipidiomórficos tabulares bem desenvolvidos, isolados (Foto 3.82), em agregados (Fotos 3.75 

e 3.90) ou intercrescida com a biotite (Foto 3.79). Segundo MILLER et al. (1981) e MONIER 

et al. (1984), esta variedade textural de moscovite é considerada primária. No entanto, 
também pode ocorrer inclusa em alguns fenocristais de microclina (Fotos 3.83 e 3.84) e no 

feldspato potássico (Foto 3.81). Frequentemente no contacto com a microclina e plagioclase 
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da matriz, a moscovite apresenta associações simplectíticas com o quartzo (Foto 3.82). Nos 

diversos granitos de duas micas estudados é frequente a presença de moscovite secundária, 

resultante da alteração da plagioclase (Fotos 3.76 e 3.85), ocorrendo sobretudo nos núcleos 
desses cristais, nos planos de clivagem, de macla e de microfraturação, surgindo sob a forma 

de agregados de pequenos cristais idiomórficos a hipidiomórficos. Poderá também ocorrer 

através da alteração da microclina, em microfracturas, onde surge sob a forma de pequenos 
cristais hipidiomórficos e em planos de cisalhamento, associada à biotite (Foto 3.79), ou então 

na forma de pequenas palhetas a contornar lentículas de quartzo recristalizado e ocelos de 

feldspato (Foto 3.90). Contém algumas inclusões de rútilo acicular e por vezes, de apatite em 

cristais prismáticos alongados, zircão, monazite, uraninite e torite (Fotos 3.94, 3.98, 3.101, 
3.102 e 3.103). 

A turmalina é xenomórfica a hipidiomórfica, apresentando, geralmente, zonamento 

com distribuição aleatória (Foto 3.91). No entanto, existem alguns cristais com um pequeno 
núcleo bem definido, pleocróico de ω = cor castanho-amarelado a ε = amarelo pálido a incolor, 

envolvidos por um bordo com maiores dimensões e pleocroísmo mais fraco, de ω = amarelo 

esverdeado/verde-claro a ε = verde pálido a incolor. A turmalina apresenta frequentemente 

inclusões de quartzo, feldspatos e zircão. Estes cristais de turmalina surgem por vezes 
envolvidos quase sempre por halos esverdeados (Foto 3.91), podendo substituir micas (Foto 

3.90) e apresentar fraturas, por vezes, preenchidas por quartzo. 

A silimanite foi observada raramente nos granitos GTP e GVM, onde ocorre na forma 

de agregados de cristais aciculares/fibrosos (fibrolite) no interior da biotite (Foto 3.92) e 

moscovite, sem qualquer orientação preferencial. 

O zircão é o acessório mais frequente sendo geralmente idiomórfico quando ocorre 

como cristais isolados, embora por vezes, possa ocorrer na forma de pequenos agregados e 
com zonamento bem evidente junto de cristais de monazite e ilmenite no GVG (Foto 3.93). 

Em geral, o zircão ocorre incluso na biotite rodeado por halos fortemente pleocróicos (Foto 

3.89), moscovite (Foto 3.94), apatite (Foto 3.95), mas também no quartzo (Foto 3.96) e 

feldspato (Foto 3.97).  

A apatite ocorre em diferentes situações: a) inclusa nas micas sob a forma de cristais 

idiomórficos (Fotos 3.98), b) inclusa no quartzo sob a forma acicular e c) nos feldspatos como 
cristais prismáticos alongados, por vezes muito fraturados transversalmente (Foto 3.95). Estes 

cristais contêm abundantes inclusões de zircão, monazite e ilmenite (Fotos 3.89 e 4.100), 

dispostas algumas vezes de forma concêntrica, podendo apresentar bastante fracturação no 
granito GPD. Segundo WYLLIE et al. (1962), o hábito acicular da apatite é considerado como 
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resultado de um arrefecimento rápido do magma, enquanto o hábito prismático resulta de um 

arrefecimento lento. 

A monazite é um mineral acessório que se encontra quase sempre incluso nas micas 

(Fotos 3.93 e 3.94) e apatite (Foto 3.95), muito embora possa surgir no interior do quartzo 

(Foto 3.96) e feldspatos (Foto 3.97). Surge frequentemente sob a forma de cristais 
idiomórficos a hipidiomórficos, podendo também ocorrer na forma de pequenos agregados 

com cristais de rútilo (Foto 3.93) e zircão (Fotos 3.95, 3.96 e 3.97). No granito GMLS, por 

vezes, também se encontram cristais de monazite inclusos no zircão (Foto 3.94). A monazite 

inclusa na biotite encontra-se quase sempre rodeada por halos fortemente pleocróicos (Foto 
3.89). De salientar também a existência de cristais de monazite de pequenas dimensões 

embora, em grande quantidade e uniformemente distribuídos na moscovite e biotite da matriz 

do granito GFG (Foto 4.99). No GLM colhido próximo de uma zona de contacto com outros 
granitos (aspeto são), as monazites ocorrem associadas à torite (Foto 3.101). No entanto no 

GVM as monazites contêm um expressivo conteúdo de urânio e tório (Fig. 3.16). No GVG o 

padrão habitual resume-se a uma elevada quantidade de monazites por diversos cristais de 
apatite de grande dimensão sempre carregados com zircão, monazites e ilmenites (Foto 

3.100).  

A ilmenite surge com forma idiomórfica a hipidiomórfica embora em maior quantidade 

nos granitos GPD (Foto 3.95), GVG (Fotos 3.93 e 3.100) e GFG (Fig. 3.17). No entanto, 
ocorrem na forma de inclusões de pequenas dimensões nas micas (Fotos 3.89 e 3.93) e 

apatite (Fotos 3.95 e 3.100), surgindo, por vezes, associada a cristais hipidiomórficos de 

zircão e rútilo (Foto 3.97).  

A uraninite (UO2) encontra-se inclusa na moscovite nos granitos GTP, GVM (Foto 

3.102 e Fig. 3.18), GLM com aspeto são (Foto 3.103) e GRG, apesar de surgir também no 
GFG e no GAS na apatite. No GVM, a uraninite surge fraturada junto ao bordo (Foto 3.102). 

A uraninite magmática é normalmente cristalizada nos granitos de duas micas, dependendo 

da temperatura do magma, peraluminosidade e condições redox (TARTÈSE et al., 2013). A 

fusão parcial e subsequente diferenciação magmáticas dos magmas graníticos constituem 
dois processos principais que conduzem à concentração inicial de urânio (CUNEY et al., 

1990). 

A torite ((U, Th) SiO4) encontra-se associada às monazites do GLM com aspeto são 
(Foto 3.101). 

O rútilo ocorre como mineral secundário na maioria dos granitos e em cristais 
hipidimórficos associados à biotite (3.93) e moscovite (Foto 3.101), acompanhados quase 

sempre por diversos cristais de monazite, ilmenite e zircão.  
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A clorite aparece nos granitos GFZ, GTP, GAS, GVM e GLM, possui pleocroísmo 

ligeiramente mais intenso no GTP, variando de β = γ = verde forte a α = verde pálido, quase 

incolor e por vezes com cores de polarização anómalas do tipo castanho e azul de Berlim 
(Foto 3.86). 

A titanite ou esfena é secundária e permanece associada à cloritização da biotite nos 
granitos GTP, GAS, GVM e GLM sem alteração, ocorrendo sob a forma de pequenos 

agregados de cristais incolores, com relevo alto e dispostos ao longo das direções de clivagem 

(Foto 3.89). 

A fluorite também é secundária e surge localmente nos granitos GTP, GAS, GVG e 

GLM sob a forma de pequenos fusos incolores, com leve pleocroísmo arroxeado e 

intercalados nos planos de clivagem da biotite cloritizada (Foto 3.93).  
 

  
Foto 3.75- Orientação do quartzo (Qz) 

acompanhada de subgranulação, 
plagioclase (Pl) e moscovite (Ms) no GMLS 
(nicóis x). 

Foto 3.76- Extinção ondulante em biotite (Bt) 
com encurvamento das clivagens e ligeiro 
encurvamento dos planos de macla na 
plagioclase (Pl) no GAS (nicóis x).Qz- 
quartzo; Mc- microclina. 

  
Foto 3.77- Microfraturação do quartzo (Qz) e 

feldspato potássico (Kfs) no GPD (nicóis 
x).Ms- moscovite. 

Foto 3.78- Orientação do quartzo (Qz) e da 
microclina (Mc) no GVM (nicóis x). 
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Foto 3.79- Extinção ondulante no quartzo (Qz) e 

orientação da biotite (Bt) no GVM (nicóis 
x).Ms- moscovite. 

Foto 3.80- Textura isotrópica evidenciada pela 
ausência de orientação do quartzo (Qz), 
plagioclase (Pl) e biotite (Bt) no GFG (nicóis 
x). 

  
Foto 3.81- Microfraturação no feldspato 

potássico (Kfs) no GLM com alteração 
(nicóis x). Ms- moscovite. 

Foto 3.82- Corrosão no bordo de dois cristais de 
moscovite (Ms) em contacto com o quartzo 
(Qz) formando texturas simplectíticas no 
GTP (nicóis x). 

  
Foto 3.83- Mirmequites de quartzo (Qz) 

vermicular no bordo da microclina com 
macla em xadrez (Mc) no GRG (nicóis x). 
Pl- plagioclase; Ms- moscovite; Bt- biotite e 
Mc- microclina. 

Foto 3.84- Cristal de microclina (Mc) da matriz no 
GBR com macla de Carlsbad. São visíveis 
micropertites (Ab) e algumas microfracturas 
transversais ao plano de macla de Carlsbad 
(nicóis x). Bt- biotite; Ms- moscovite. 
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Foto 3.85- Plagioclases (Pl) com moscovitização 

e planos de macla encurvados no GAS 
(nicóis x). Ms- moscovite e Qz- quartzo. 

Foto 3.86- Plagioclase (Pl) com moscovitização 
mais intensa no núcleo (Ms) no GTP (nicóis 
x). Bt- biotite, Chl- clorite e Qz- quartzo. 

  
Foto 3.87- Quartzo (Qz) goticular no GFZ (nicóis 

x). Pl- plagioclase e Kfs- felsdpato 
potássico. 

Foto 3.88- Cristal de biotite (Bt) com inclusões de 
apatite (Ap) no GVG, afetado por 
microfracturas e por um microdobramento 
anguloso do tipo “kink”. (nicóis x). Qz- 
quartzo; Kfs- feldspato potássico e Pl- 
plagioclase. 

  
Foto 3.89- Cristal de biotite (Bt) no GAS, com 

diversas inclusões de zircão (Zrn), apatite 
(Ap), monazite (Mnz), ilmenite (Ilm) e titanite 
(Ttn) (nicóis //). Fl- fluorite; Kfs- feldspato 
potássico. 

Foto 3.90- Agregados de biotite (Bt) e moscovite 
(Ms) perfeitamente alinhados no GTP 
(nicóis x). Kfs- Feldspato potássico e Tur- 
turmalina. 
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Foto 3.91- Cristal de turmalina (Tur) no GTP 

(nicóis //). Bt- biotite e Qz- quartzo. 
Foto 3.92- Silimanite (Sil) na variedade fibrolite 

no GTP (nicóis x). Bt- biotite; Ms- moscovite 
e Pl- plagioclase. 

  
Foto 3.93- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando no GVG, com inclusões no 
feldspato (Kfs) de zircão (Zrn), monazite 
(Mnz), ilmenite (Ilm), rútilo (Rt) e fluorite (Fl). 

Foto 3.94- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando no GMLS uma inclusão de 
monazite (Mnz) no interior de zircão (Zrn) 
em moscovite (Ms). 

  
Foto 3.95- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando uma intensa microfraturação dos 
feldspatos (Kfs), apatites com monazites e 
zircões inclusos (b) e ilmenites com 
monazites inclusas (c) no GPD. Bt- biotite. 

Foto 3.96- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando diversas inclusões de zircão 
(Zrn), monazites (Mnz) e apatite (Ap) no 
interior de quartzo (Qz) no GPD.  
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Foto 3.97- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando no GMLS o feldspato potássico 
(Kfs) com inclusões de zircão (Zrn) e 
monazite (Mnz). 

Foto 3.98- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando no GAS, no interior da moscovite 
(Ms) um cristal de apatite (Ap) com 
inclusões de zircão (Zrn) e uraninite (Urn). 

  
Foto 3.99- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando a presença de monazites de cor 
mais clara no interior das micas do GFG. 

Foto 3.100- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando apatite no GVG com inclusões 
de zircão (Zrn), monazite (Mnz) e ilmenite 
(Ilm).  

  
Foto 3.101- Imagem de eletrões retrodifundidos 

obtida no GLM, mostrando inclusões de 
rútilo (Rt), monazite (Mnz) e torite (Thr) na 
moscovite (Ms). Qz- quartzo. 

Foto 3.102- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando um cristal de uraninite fraturado 
(Urn) no GVM incluso na moscovite (Ms). 
Py- pirite. 
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Foto 3.103- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando no GLM sem alteração, um 
cristal de uraninite (Urn) incluso na 
moscovite (Ms). Zrn- zircão. 

Figura 3.16- Espectro da monazite com tório e 
urânio no GVM. 

  
Figura 3.17- Espectro da ilmenite no GFG. 
 

Figura 3.18- Espectro uraninite no GVM.  

 
3.2.4- GRUPO III- GRANITOS BIOTÍTICOS 

 

Os quatro granitos biotíticos que formam o plutão pós-tectónico de VPA (pós-D3) 

ocorrem num maciço discordante com as estruturas metassedimentares regionais, estando a 
sua instalação intimamente relacionada e condicionada pela fracturação NNE-SSW associada 

à FPCRV. Estes granitos estabelecem contactos bruscos subverticais com os granitos de 

duas micas GPD, GTP e GMLS, intruindo e causando metamorfismo de contato nas rochas 
metassedimentares. 

Os granitos biotíticos GSB, GST, GTL e GPS apresentam uma textura isotrópica 

condicionada pela ausência de orientações preferenciais dos seus minerais (Foto 3.104). O 

GST é caracterizado pelo acentuado desenvolvimento de quartzo globular destacado na 
matriz, quer do feldspato potássico com bordos pouco definidos. O GTL apresenta-se 

nitidamente sem deformações evidentes e com fácies porfiróides, evidenciando megacristais 

de feldspato potássico e ocasionalmente plagioclase. A biotite é menos abundante no GPS, 
apresentando uma matriz constituída por feldspatos e quartzo globular, conferindo-lhe uma 

granulometria média a fina.  
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As características dos diversos minerais presentes nestes granitos biotíticos e nos 

estados de alteração hidrotermal existentes no GSB, GST, GTL e GPS, encontram-se 

descritos de uma forma muito generalizada, para facilitar a descrição das rochas graníticas 
deste grupo. 

O quartzo encontra-se presente em todos os granitos, embora mais abundante no 

GST. Ocorre sob a forma de cristais anédricos, por vezes bem desenvolvidos e com extinção 
levemente ondulante (Foto 3.104). Porém, também forma mirmequites quando associado à 

plagioclase (Foto 3.105) e intercrescimentos gráficos associado ao feldspato potássico (Foto 

3.106). No GPS encontra-se quartzo goticular no interior da microclina (Foto 3.110).  

A plagioclase é em geral hipidiomórfica granular a xenomórfica surgindo, por vezes, 

com bordos corroídos, podendo também ocorrer ocasionalmente como fenocristais no GST 

(Foto 3.107). A macla mais frequente é a macla segundo a lei da albite e os cristais encontram-
se geralmente zonados de forma gradual, do núcleo para a periferia. No GTL são frequentes 

mirmequites nos bordos dos cristais de plagioclase (Foto 3.106) relativamente ao GST. No 

entanto, em todos os granitos biotíticos verificam-se plagioclases com um nítido zonamento, 
realçado por uma moscovitização mais intensa do núcleo (Foto 3.107). Nos granitos GTL e 

GPS alterados por processos hidrotermais, a moscovitização não ocorre com tanta 

frequência, predominando diversa microfraturação preenchida por óxidos de ferro (Foto 

3.108). No GPS é frequente a existência de plagioclase com moscovitização inclusa na 
microclina. 

O feldspato potássico é hipidiomórfico nos fenocristais embora na matriz seja 
xenomórfico (Foto 3.109), apresentando raramente macla em xadrez típica da microclina na 

matriz e nos fenocristais macla de Carlsbad. O feldspato potássico da matriz tem menos 

inclusões do que nos fenocristais (Foto 3.110), desenvolvendo-se nestes últimos uma textura 
pertítica mais evidente. No GSB, o feldspato potássico encontra-se com imensas inclusões 

de monazite (Foto 3.111), zircões e fosfato de tório (Foto 3.116).   

A biotite é o mineral máfico mais abundante neste tipo de granitóides. A biotite é 
hipidiomórfica e com pleocroísmo variável, apresentando-se por vezes em secções tabulares 

e basais totalmente (Foto 3.111) ou parcialmente cloritizadas (Foto 3.112). A biotite poderá 

conter inclusões de apatite, zircão, epídoto (Foto 3.112), rútilo, raramente esfena e ilmenite.   

A moscovite é escassa, embora possa ocorrer como produto da alteração das 

plagioclases (Fotos 3.105, 3.107, 3.110) e surgir no GST em raras e pequenas secções de 
moscovite primária intercrescida com biotite e com inclusões de apatite. A moscovite no GSB 

resulta de um processo de alteração deutérica (SANT’OVAIA et al., 2011). 
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Segundo CABRAL-PINTO et al. (2014) as alterações texturais, mineralógicas e 

químicas dos granitos biotíticos existentes no bordo do batólito das Beiras, na zona centro de 

Portugal, mostram que a uraninite, torite, xenótimo, monazite, zircão, apatite e rútilo poderão 
ser alterados, dissolvidos ou vacuolizados através da alteração hidrotermal ou 

metassomatismo e que o enriquecimento de urânio se encontra relacionado com a presença 

de óxidos de ferro e apatite alterada.  

O zircão é o acessório mais frequente sendo geralmente idiomórfico quando ocorre 

como cristais isolados e com zonamento bem evidente em cristais de apatite acicular no GTL 

(Foto 3.115). O zircão ocorre na moscovite do GTL ruborizado, com variadas inclusões de 
xenótimo (Foto 3.121). No GPS com o mesmo tipo de alteração surgem também zircões quase 

sempre acompanhados de xenótimo (Foto 3.123). Porém poderá surgir também incluso nos 

óxidos de ferro (Foto 3.124) e na apatite (Foto 3.125).  

A apatite é de um modo geral idiomórfica, podendo ocorrer como inclusão na biotite 

através da aquisição de uma forma acicular como resultado de um arrefecimento rápido do 
magma (WYLLIE et al., 1962; Foto 3.115). No GST os cristais de apatite apresentam uma 

notória disseminação de torite (Foto 3.125). A apatite dos granitóides biotíticos com alteração 

hidrotermal é fraturada e evidencia alguma dissolução com teores mais baixos de urânio e 

fósforo do que a apatite dos granitóides não alterados (CABRAL-PINTO et al., 2014). Este 
comportamento verifica-se para os granitóides biotíticos estudados com uma maior 

disseminação de torite observada no GST (Foto 3.118).  

A monazite é um mineral acessório que se encontra quase sempre incluso nas micas 

muito embora possa surgir no interior dos feldspatos (Fotos 3.111 e 3.116). No GSB por vezes, 

também se encontram cristais de monazite inclusos no zircão (Fotos 3.116). Surge geralmente 
sob a forma de cristais idiomórficos a hipidiomórficos, podendo também ocorrer na forma de 

pequenos agregados com cristais de zircão no GST (Foto 3.115). No GTL com estado 

ruborizado surge um fosfato de terras raras, idêntico à monazite (Fig. 3.19) e na clorite do 

GPS ruborizado, encontram-se monazites alteradas, com xenótimo e torite no seu interior 
(Foto 3.123).  

A alanite é idiomórfica, apresenta zonamento e pleocroísmo bem visíveis com cristais 
perfeitos no GTL (Foto 3.114). A alanite surge neste granito com zonamento e aspetos de 

alteração bem visíveis, com inclusões de zircão e torite disseminada (Foto 3.119). 

Normalmente neste granito surge alanite bastante zonada, com um grau de alteração menor 
e com um enriquecimento em terras raras nos bordos. Contudo, há medida que estas alanites 

sofrem alteração a concentração de terras raras vão diminuindo.   
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A titanite é euédrica e primária ocorrendo inclusa no interior do feldspato potássico no 

GPS com relevo alto (Foto 3.113), bem como noutros minerais. 

O xenótimo ocorre no GSB e GST associado a inclusões de zircão no interior de 

quartzo (Foto 3.117) e biotite. Encontra-se incluso e junto aos bordos do zircão no interior de 

moscovite do GTL que sofreu alteração (Foto 3.121 e Fig. 3.20) apresentando-se também 
disposto lado a lado com o zircão no GPS ruborizado (Fotos 3.123 e 3.125).  

A cofinite (U (SiO4) (OH)4) encontra-se no GPS associada a cristais de rútilo e à 

cloritização da biotite (Foto 3.122). A uraninite é de fácil dissolução uma vez que é muito 
instável em condições de oxidação e em ambientes ácidos. De acordo com CABRAL-PINTO 

et al. (2014), a libertação de urânio pela uraninite aquando da fase inicial da alteração 

hidrotermal nos graníticos biotíticos das Beiras terá sido imobilizada sob a forma de cofinite. 
Porém, numa fase posterior estes fluídos meteóricos com elevada temperatura circularam por 

estruturas reativadas muito profundas, facilitando a contínua dissolução da uraninite, torite, 

xenótimo, monazite, alanite, titanite e zircão nestes granitos. A alteração destes minerais 
portadores de urânio pelos fluidos hidrotermais, tornou-se na principal fonte de dissolução de 

urânio nos granitóides biotíticos da região estudada. 

Alguma torite ((U, Th) SiO4) parece ser primária (Foto 3.120), embora a maior parte 
seja secundária e resultante da alteração hidrotermal nestes granitos biotíticos, substituindo 

a apatite e monazite ou associada ao xenótimo ou até mesmo a preencher microfracturas de 

alguns minerais. A torite encontra-se disseminada nas apatites do GST (Foto 3.118) e nas 
alanites do GTL (Foto 3.119), muito embora possa também ocorrer isoladamente entre o 

feldspato potássico e a biotite da matriz do GTL, evidenciando uma notória alteração nos 

bordos do cristal e uma microfraturação no seu interior (Foto 3.120). A torite encontra-se no 
GPS com alteração hidrotermal sob a forma de inclusões nas monazites alteradas juntamente 

com xenótimo (Foto 3.123), ou em cristais de apatites também alterados (Foto 3.125).  

O fosfato de tório e urânio encontra-se incluso no interior das monazites do GSB 
(Foto 3.116). No entanto, no interior do feldspato potássico do GPS com alteração, ocorrem 

variadas vénulas por vezes mais alongadas de óxidos de ferro com diversos cristais de fosfato 

de tório e urânio (Foto 3.124, Fig. 3.21 e Fig. 3.22) inclusive no interior da apatite (Foto 3.125). 
O fósforo resulta da dissolução da apatite, monazite e xenótimo, enquanto o Mg e Fe resulta 

da alteração da clorite e de alguns sulfuretos, sendo libertados para os fluídos hidrotermais e 

posteriormente depositados. A precipitação de fosfatos de urânio e tório poderão ocorrer na 
superfície do rútilo e nos óxidos de ferro (Foto 3.124) ou serem libertados através da alteração 

da clorite e apatite (CABRAL-PINTO et al., 2014; Foto 3.125). Segundo estes mesmos 
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autores, a transformação dos óxidos de ferro para hematite ou goethite, condiciona 

favoravelmente uma precipitação de fosfatos de urânio e tório.  

Os óxidos de ferro surgem nos GSB, GTL e GPS conferindo um aspeto ruborizado. 
As estruturas tectónicas tiveram um papel fundamental na ascensão dos fluidos hidrotermais, 

permitindo a imobilização do Fe inicialmente livre em óxidos de ferro. Estes óxidos de ferro 

encontram-se por vezes precipitados em microfracturas (Foto 3.108), poros e bordos de 
zircões, rútilo e clorite alterados, incluindo no interior de feldspato potássico (Fotos 3.111 e 

3.124).  

A clorite ocorre por vezes como penina, com cor de polarização azul de Berlim e com 
textura esferulítica (Foto 3.107), podendo também substituir a biotite em secções tabulares ao 

longo das suas clivagens, com pleocroísmo variável e frequentemente associada ao epídoto 

(Foto 3.112) e titanite. Nos granitos biotíticos que sofreram alteração hidrotermal surge 
maioritariamente clorite esferulítica (Foto 3.108). 

O epídoto também ocorre, embora como mineral secundário surgindo associado à 
clorite ocasionalmente na matriz do GST (Foto 3.107) ou através da alteração das 

plagioclases no GPS (Foto 3.113).   

O rútilo ocorre como mineral secundário na moscovite do GTL resultante da alteração 
hidrotermal e como cristais hipidiomórficos, acompanhados quase sempre por diversos 

cristais de zircão e xenótimo (Foto 3.121). No GPS a evidência deste tipo de alteração 

promoveu o aparecimento de rútilo (Foto 3.123). 

A caulinite surge como resultado da alteração de minerais com Si e Al bem evidentes 

no GSB, apresentando no seu interior monazites com fosfato de tório e zircão (Foto 3.116).  

  
Foto 3.104- Quartzo recristalizado no GPS 

(nicóis x). Bt- biotite e Mc- microclina.  
Foto 3.105- Colónia de mirmequites num 

fenocristal de microclina (Mc) no GTL 
(nicóis x). Qz- quartzo. 
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Foto 3.106- Intercrescimentos gráficos do 

quartzo (Qz) na plagioclase (Pl) substituída 
parcialmente por moscovite secundária 
(Ms) no GTL (nicóis x). Bt- biotite. 

Foto 3.107- Bordos corroídos das plagioclases 
(Pl) e com intensa moscovitização 
secundária (Ms) no GST (nicóis x). Chl- 
clorite com penina de cor azul berlim; Ep- 
epídoto e Qz- quartzo. 

  
Foto 3.108- Plagioclase com fraturas 

preenchidas por óxidos de ferro (d) no GPS 
com alteração hidrotermal (nicóis x). Chl- 
clorite esferulítica. 

Foto 3.109- Feldspato potássico (Kfs) com 
textura micropertítica no GPS (nicóis x). Ms- 
moscovite. 

  
Foto 3.110- Plagioclase no GPS com 

moscovitização intensa e inclusa no interior 
de microclina (Mc) onde surge também 
quartzo goticular (nicóis x). Ms- moscovite; 
Kfs- feldspato potássico. 

Foto 3.111- Feldspato potássico (Kfs) no GSB 
com imensas inclusões de monazites (Mnz) 
(nicóis x). d) óxidos de ferro.  
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Foto 3.112- Biotite (Bt) parcialmente cloritizada 

(Chl) e com inclusões de apatite (Ap), zircão 
(Zrn) e epídoto (Ep) no GPS (nicóis x). Aln- 
cristal de alanite zonado e Pl- plagioclase. 

Foto 3.113- Cristais de epídoto (Ep) no bordo do 
feldspato potássico (Kfs) e plagioclase (Pl) 
embora acompanhada da biotite (Bt) e 
clorite (Chl). A titanite surge inclusa no 
feldspato potássico (Kfs) no GPS (nicóis x).  

  
Foto 3.114- Cristal zonado de alanite (Aln) da 

matriz no GTL, com algumas microfracturas 
e uma inclusão de apatite (Ap) (nicóis x). Bt- 
biotite; Mc- microclina e Qz- quartzo. 

Foto 3.115- Cristais de zircão (Zrn) e inclusões 
aciculares de apatite (Ap) no interior da 
biotite (Bt) na matriz do GTL (nicóis x). 

  
Foto 3.116- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando fosfato de tório (e) e zircão (Zrn) 
na monazite (Mnz) do GSB com alteração. 
Kfs- feldspato potássico e Kln- caulinite.  

Foto 3.117- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando vários cristais de zircão (Zrn) 
com monazites (Mnz) e xenótimo (Xtm) 
inclusos no quartzo (Qz) do GST.  
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Foto 3.118- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando um cristal de apatite (Ap), com 
torite (Thr) disseminada no GST. Bt- biotite. 

Foto 3.119- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando alanite (Aln) com zircão (Zrn) e 
torite (Thr) disseminada no GTL. Kfs- 
feldspato potássico (Kfs) e Bt- biotite (Bt).  

  
Foto 3.120- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando um cristal de torite hidratada 
(Thr) entre o feldspato potássico (Kfs) e 
biotite (Bt) no GTL. 

Foto 3.121- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando zircão (Zrn) com xenótimo (Xtm) 
incluso e no seu bordo no GTL ruborizado. 
Ms- moscovite e Rt- rútilo. 

  
Foto 3.122-  Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando diversas inclusões de cofinite 
(Cof) no rútilo (Rt) do GPS. Chl- clorite, Kfs- 
feldspato potássico e Qz- quartzo.  

Foto 3.123- Imagem de eletrões retrodifundidos 
com monazite (Mnz), xenótimo (Xtm) e 
torite (Thr) inclusos no GPS ruborizado. 
Chl-clorite, Qz- quartzo e Rt- rútilo. 
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Foto 3.124- Imagem de eletrões retrodifundidos 

mostrando um cristal de óxidos de ferro (d) 
com diversos cristais de fosfato de tório e 
urânio (e) inclusos no GPS com alteração. 
Ab- Albite; Kfs- feldspato potássico e Zrn- 
zircão.  

Foto 3.125- Imagem de eletrões retrodifundidos 
mostrando um cristal de apatite (Ap) com 
fosfato de tório e urânio (e) e zircão (Zrn) 
inclusos no GPS com alteração. Chl- clorite, 
Qz- quarzto e Xtm- xenótimo. 

  
Figura 3.19- Espectro de um fosfato de terras 
raras no GTL com alteração hidrotermal. 

Figura 3.20- Espectro do xenótimo no GSB com 
alteração hidrotermal. 

  
Figura 3.21- Espectro do fosfato de urânio com 

alguma contaminação de Ti, e REE 
provocada pela alteração do rútilo e Fe 
proveniente da alteração da clorite no GPS. 

Figura 3.22- Espectro do fosfato de tório e urânio 
numa apatite do GPS com alteração 
hidrotermal. 
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3.3- CARACTERIZAÇÃO GEOQUÍMICA  
 

Na região em estudo ocorrem diversos granitóides que se instalaram durante as fases 

de deformação dúctil (D3) a frágil (D4) da orogenia Varisca.  

Neste capítulo apresentam-se os resultados das análises químicas obtidas nas 
amostras dos granodioritos, granitos de duas micas e biotíticos da região estudada. Em 

conformidade com os dados de campo e petrográficos procedeu-se à classificação destes 

granitóides estudados, procurando estabelecer afinidades geoquímicas entre eles. 
Relativamente ao granito GPS dos granitos biotíticos, as análises químicas de elementos 

maiores, menores e terras raras foram retiradas de MARTINS (1998). As análises químicas 

dos elementos maiores e menores dos granitos da região apresentam-se no Anexo B.1, 
enquanto as médias e os desvios padrões das composições químicas dos granitos se 

encontram representadas na tabela 3.5.  

Para serem debatidas as principais características geoquímicas destes granitos, foram 

utilizados diagramas de classificação, variação de elementos maiores e menores, incluindo 
diagramas de perfis de terras raras que facilitarão a caracterização dos granitos por grupos.  

 

 
3.3.1- CLASSIFICAÇÕES QUIMICO-MINERALÓGICAS 
 

 

A determinação do conteúdo mineral das rochas ígneas através da composição modal 
é considerada a base mais eficaz para a classificação das rochas granitóides, muito embora 

se torne um processo moroso e bastante dificultado na presença de granulometrias 

extremamente finas ou grosseiras.  
Uma vez que existem algumas lacunas nas composições modais, as rochas 

granitóides da região em estudo irão ser classificadas com base nos resultados das análises 

químicas de rocha total e projetadas em diversos diagramas de classificação. Estes 
granitóides foram projetados no diagrama Q’-ANOR. No entanto, foi escolhido o diagrama 

multicatiónico de classificação de rochas plutónicas de LA ROCHE et al. (1980), porque é o 

que mais se aproxima da classificação de Streckeisen apresentada anteriormente. 
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Tabela 3.5- Média e desvio padrão das análises químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) 
dos granitos da região em estudo.  
 

               
Granitóides 

 GSL  GFZ  GPD  GMLS  GTP 

  M σ   M σ   M σ   M σ   M σ 

SiO2 60.47 5.53  73.71 0.55  73.31 0.20  71.67 0.91  71.47 1.49 
TiO2 0.65 0.18  0.12 0.04  0.21 0.08  0.23 0.03  0.30 0.11 
Al2O3 17.04 0.86  14.81 0.13  14.42 0.22  15.03 0.37  15.09 0.37 
Fe2O3 5.24 1.70  1.13 0.25  1.54 0.20  1.54 0.16  2.12 0.55 
FeO n.a n.a  0.82 0.17  0.62 0.09  n.a n.a  1.11 0.20 
MnO 0.08 0.03  0.02 0.01  0.02 *  0.02 *  0.03 * 
MgO 3.31 1.83  0.11 0.05  0.26 0.13  0.32 0.08  0.48 0.19 
CaO 4.23 1.99  0.41 0.08  0.56 0.14  0.55 0.04  0.64 0.13 
Na2O 2.95 0.41  3.15 0.20  2.75 0.11  2.99 0.18  2.73 0.42 
K2O 4.03 0.93  4.55 0.58  5.02 0.12  5.54 0.46  5.13 0.47 
P2O5 0.24 0.06  0.31 0.05  0.33 0.08  0.40 0.02  0.32 0.04 
H2O+ 1.65 0.60  1.55 0.20  1.40 0.19  1.50 0.06  1.51 0.29 
Total 99.89 0.24  99.87 0.02  99.79 0.03  99.79 0.06  99.83 0.04 

 
              

Ga 18 1  21 3  19 2  21 1  22 2 
Cr 55 35  13 *  19 3  23 2  21 6 
V 76 38  4 *  6 2  8 2  12 6 
Nb 10 2  17 5  15 3  11 1  16 2 
Zn 61 5  64 17  59 2  70 10  88 21 
Sn 12 5  18 1  22 8  16 2  18 4 
Ni 20 10  6 *  6 *  6 *  7 1 
Zr 181 37  51 14  74 22  90 13  110 40 
Cu 13 6  5 *  5 *  5 *  6 2 
Y 23 4  8 1  10 1  9 1  13 2 
Sr 377 170  31 15  62 19  66 17  64 24 
Pb 51 13  30 5  37 7  35 5  36 9 
Ba 826 331  84 42  151 13  266 80  216 85 
Rb 198 54  386 71  328 63  284 48  389 67 
As 5 2  8 3  29 *  9 3  7 2 
W 5 *  5 *  5 *  5 *  5 * 
U 8 2  10 2  9 1  8 1  12 3 
Th 24 8  7 2  8 4  5 1  19 10 
Hf 5 1  4 *  4 *  4 *  4 1 
Sb 7 *  7 *  7 *  7 *  7 * 
Co 17 8  4 *  4 *  4 *  4 * 
Ta 5 *  5 *  6 *  5 *  5 * 
Sc 14 5  6 *  6 *  6 *  6 * 

 
              

n 24   3   2   3   7 
GSL- Granitóides de S. Lourenço; GFZ- Granito Franzilhal; GPD- Granito Paredes; GMLS- Granito Minhéu 
Lagoa e Serapicos; GTP- Granito Torre do Pinhão; GAS- Granito Águas Santas; GVM- Granito Vilar de 
Maçada; GVG- Granito Vale das Gatas; GRG- Granito Ragais; GLM- Granito Lamares; GFG- Granito 
Felgueiras; GSG- Granito Sanguinhedo; GST- Granito Souto; GTL- Granito Telões; GPS- Granito Pedras 
Salgadas. n- número de amostras; *- Abaixo do limite de deteção; n.a- não analisado.  
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Tabela 3.5 (continuação) - Média e desvio padrão das análises químicas de elementos maiores (%) e 
menores (ppm) dos granitos da região em estudo.  

               
Granitóides 

 GAS  GVM  GVG   GRG  GLM 
  M σ  M σ  M σ  M σ  M σ 

SiO2 73.00 0.05  72.40 0.50  70.84 0.19  72.23 0.78  73.86 0.58 
TiO2 0.20 0.01  0.22 0.03  0.42 0.03  0.25 0.05  0.24 0.10 
Al2O3 14.58 0.04  14.82 0.14  15.11 0.02  14.99 0.21  14.13 0.54 
Fe2O3 1.40 0.04  1.64 0.15  2.14 0.15  1.82 0.35  1.79 0.65 
FeO 0.92 0.02  1.20 0.14  1.30 0.10  0.71 0.23  1.26 0.38 
MnO 0.02 0.00  0.03 0.01  0.02 0.00  0.03 0.01  0.02 * 
MgO 0.20 0.01  0.32 0.02  0.52 0.04  0.38 0.14  0.24 0.11 
CaO 0.56 0.05  0.68 0.05  0.78 0.01  0.59 0.10  0.54 0.09 
Na2O 2.97 0.11  2.84 0.24  2.51 0.09  2.69 0.22  3.03 0.23 
K2O 5.11 0.04  5.12 0.18  5.94 0.02  4.96 0.20  4.07 1.14 
P2O5 0.41 0.01  0.33 0.02  0.37 0.01  0.34 0.02  0.28 0.07 
H2O+ 1.33 0.15  1.25 0.08  1.21 0.06  1.57 0.25  1.53 0.19 
Total 99.78 0.03  99.65 0.32  99.85 0.05  99.83 0.06  99.75 0.07 

               
Ga 24 *  20 1  25 1  21 1  23 4 
Cr 14 2  14 3  14 3  19 5  18 5 
V 4 *  6 1  13 1  10 6  6 2 
Nb 13 1  16 3  10 1  15 3  16 4 
Zn 79 6  68 12  103 4  66 9  101 55 
Sn 16 1  23 4  12 1  22 5  19 5 
Ni 6 *  6 *  6 *  6 *  6 * 
Zr 87 5  93 13  194 14  88 15  82 28 
Cu 5 *  7 *  6 1  7 3  5 * 
Y 8 *  12 1  11 1  12 1  8 3 
Sr 45 3  75 15  70 7  61 12  35 20 
Pb 30 2  41 4  38 2  35 2  27 7 
Ba 166 16  241 38  299 25  201 49  82 66 
Rb 362 12  356 44  400 15  380 33  363 52 
As 5 *  6 1  7 2  10 5  9 6 
W 5 *  5 *  5 *  5 *  5 * 
U 12 3  11 1  11 1  12 3  21 11 
Th 9 1  12 3  56 3  13 5  21 12 
Hf 4 *  4 *  4 *  4 *  4 * 
Sb 7 *  7 *  7 *  7 *  7 * 
Co 4 *  4 *  4 *  4 *  4 * 
Ta 5 *  5 *  5 *  5 *  5 * 
Sc 6 *  6 *  6 *  6 *  6 * 

 
              

n 3  7  2  4  3 
GSL- Granitóides de S. Lourenço; GFZ- Granito Franzilhal; GPD- Granito Paredes; GMLS- Granito 
Minhéu Lagoa e Serapicos; GTP- Granito Torre do Pinhão; GAS- Granito Águas Santas; GVM- Granito 
Vilar de Maçada; GVG- Granito Vale das Gatas; GRG- Granito Ragais; GLM- Granito Lamares; GFG- 
Granito Felgueiras; GSG- Granito Sanguinhedo; GST- Granito Souto; GTL- Granito Telões; GPS- 
Granito Pedras Salgadas. n- número de amostras; *- Abaixo do limite de deteção; n.a- não analisado. 
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Tabela 3.5 (continuação) - Média e desvio padrão das análises químicas de elementos maiores (%) e 
menores (ppm) dos granitos da região em estudo.  

               
Granitóides 

 GFG  GSG  GST  GTL  GPSa 

 M σ  M σ  M σ  M σ  M σ 

SiO2 69.57 0.41  72.62 0.18  74.60 1.04  70.90 0.68  73.74 0.16 
TiO2 0.60 0.03  0.16 0.01  0.20 0.04  0.43 0.05  0.21 0.02 
Al2O3 15.12 0.07  14.80 0.06  13.06 0.34  14.10 0.16  13.99 0.07 
Fe2O3 2.52 0.12  1.25 0.03  1.78 0.33  2.95 0.26  0.13 0.07 
FeO 2.00 0.00  n.a n.a  n.a n.a  n.a n.a  1.23 0.04 
MnO 0.02 0.00  0.02 *  0.04 0.01  0.06 0.01  0.07 0.01 
MgO 0.61 0.03  0.22 0.03  0.28 0.10  0.70 0.09  0.31 0.02 
CaO 1.07 0.02  0.60 0.03  0.88 0.15  1.81 0.18  1.12 0.11 
Na2O 2.66 0.12  3.36 0.05  3.09 0.18  3.24 0.02  3.39 0.05 
K2O 5.85 0.01  5.11 0.22  4.75 0.11  4.47 0.12  4.69 0.07 
P2O5 0.47 0.01  0.44 0.06  0.07 0.01  0.14 0.02  0.07 0.02 
H2O+ 1.32 0.08  1.26 0.02  1.11 0.41  1.06 0.15  n.a n.a 
Total 99.44 0.52  99.84 0.05  99.86 0.06  99.84 0.06  98.95 0.12 

               
Ga 24 *  21 2  17 1  18 1  26 1 
Cr 18 4  16 3  14 *  22 3  29 2 
V 18 1  4 *  9 3  26 4  10 1 
Nb 10 *  14 1  13 2  14 1  16 * 
Zn 98 5  61 14  38 14  46 3  35 6 
Sn 9 1  23 5  12 2  12 2  35 16 
Ni 6 *  6 *  6 *  6 *  14 3 
Zr 350 16  65 4  126 25  185 11  97 1 
Cu 5 *  5 *  5 *  5 *  6 * 
Y 13 *  9 1  39 7  39 1  37 2 
Sr 90 7  48 6  48 2  97 9  70 7 
Pb 43 1  28 1  32 1  27 1  n.a n.a 
Ba 483 14  179 31  177 18  325 27  225 20 
Rb 336 6  341 42  244 13  216 11  292 14 
As 9 2  17 7  10 6  8 3  n.a n.a 
W 5 *  5 *  5 *  5 *  2 1 
U 11 *  10 5  11 2  8 1  7 4 
Th 62 2  5 *  23 4  20 2  22 1 
Hf 8 1  4 *  5 *  5 1  4 * 
Sb 7 *  7 *  7 *  7 *  n.a n.a 
Co 4 *  4 *  4 *  5 1  1 * 
Ta 5 *  5 *  5 *  5 *  4 * 
Sc 6 *  6 *  6 *  8 1  n.a n.a 

 
              

n 3  3  3  4  3 
GSL- Granitóides de S. Lourenço; GFZ- Granito Franzilhal; GPD- Granito Paredes; GMLS- Granito 
Minhéu Lagoa e Serapicos; GTP- Granito Torre do Pinhão; GAS- Granito Águas Santas; GVM- 
Granito Vilar de Maçada; GVG- Granito Vale das Gatas; GRG- Granito Ragais; GLM- Granito 
Lamares; GFG- Granito Felgueiras; GSG- Granito Sanguinhedo; GST- Granito Souto; GTL- Granito 
Telões; GPS- Granito Pedras Salgadas. n- número de amostras; *- Abaixo do limite de deteção; n.a- 
não analisado; a- retirado de MARTINS (1998).  
               

 



CAPÍTULO 3 
Caracterização geológica, petrográfica e geoquímica 
 

__________________________________________________________________________________ 
116           Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro 

A projeção no diagrama de LA ROCHE mostra que os granodioritos de São Lourenço 

(GSL) se encontram amplamente distribuídos pelos domínios dos gabros, monzodioritos, 

dioritos, tonalitos, granodioritos e monzogranitos (Fig. 3.23). Os granitos de duas micas GFZ, 
GPD, GMLS, GTP, GAS, GVM, GVG, GRG, GLM e GSG distribuem-se pelo domínio dos 

sienogranitos. Porém o GFG, ocorre exclusivamente na transição do domínio dos 

sienogranitos para os monzogranitos e dos sienogranitos para os granitos alcalinos (Fig. 
3.23). Quanto aos granitos biotíticos, o GTL distribui-se pelo domínio dos monzogranitos e na 

transição para os granodioritos, comprovando assim a classificação resultante do diagrama 

de STRECKEISEN (Fig. 3.11). Os restantes granitos GST e GPS permanecem no domínio 

dos sienogranitos, embora este último ocorra também na transição do domínio dos 
monzogranitos (Fig. 3.23).   

 
Figura 3.23- Projeção dos granitos da região em estudo no diagrama de classificação de rochas 
plutónicas R1 – R2 de LA ROCHE et al. (1980). Os parâmetros R1-R2 são expressos em milicatiões 
por 100 g de rocha.  
 
 

Quando projetadas as composições modais dos granitóides estudados no diagrama 

triangular QAP de LE BAS & STRECKEISEN (1991) e LE MAITRE et al. (2002), estas rochas 
são classificadas como granitos, com a exceção do GFZ e GLM que se classificam como 

granitos com feldspato alcalino (Fig. 3.11). No entanto, utilizando o diagrama R1-R2 os 

granitos GFZ e GLM encontram-se projetados no domínio dos sienogranitos, o que poderá 
significar teores mais elevados de Al que impulsionaram valores mais elevados do parâmetro 

R2 (Fig. 3.23). Neste diagrama R1-R2 de LA ROCHE et al. (1980), todas as amostras dos 

granitos estudados encontram-se projetados no domínio dos sienogranitos, com exceção do 

GTL que se encontra no domínio dos monzogranitos junto à transição do domínio dos 
granodioritos (Fig. 3.23). Neste sentido, verifica-se para a grande maioria dos granitos de duas 
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micas alguma discrepância entre a classificação mineralógica modal e a classificação com 

base no diagrama R1-R2 de LA ROCHE et al. (1980). 

Para a caracterização químico-mineralógica dos granitos estudados utilizou-se uma 
abordagem milicatiónica de DEBON & LE FORT (1983,1988). A projeção das amostras 

estudadas no diagrama A-B de DEBON & LE FORT (1983,1988), relaciona o grau de 

aluminosidade das rochas graníticas representado pelo parâmetro A= Al-(K+Na+2Ca), com o 
teor de minerais máficos que é diretamente proporcional ao parâmetro B= Fe+Mg+Ti. Verifica-

se como em diagramas anteriores que a elevada heterogeneidade que os granodioritos de 

São Lourenço possuem no diagrama A-B, se traduz na presença destas rochas amplamente 

distribuídas pelos campos I (moscovite > biotite), II (biotite > moscovite), III (biotite por vezes 

com alguma anfíbola) e IV (rochas com biotite+anfíbola±piroxena), muito embora se 

encontrem maioritariamente neste último campo. Algumas amostras dos granodioritos de São 

Lourenço (GSL), dos granitos GPS, GFG e GST projetam-se no campo II, referente aos 
granitos com percentagem de biotite superior à da moscovite (biotite > moscovite; Fig. 3.24). 

De salientar também que algumas amostras dos granitos GVG, GVM, GST, GTP e GLM 

surgem nas imediações da linha divisória entre os campos I e II, facto este que poderá 

significar que provavelmente, estes granitos poderão adquirir percentagens de moscovite e 
de biotite muito semelhantes. As observações petrográficas confirmam a posição que os 

granitos GVG, GVM, GTP e GLM ocupam neste diagrama, indicando uma classificação para 

algumas amostras destes granitos como granitos de duas micas num sentido mais restrito, ou 

“granito com moscovite ≈ biotite”. Por seu lado, algumas amostras do GSL e dos granitos GTL 

e GST, projetam-se no campo III que corresponde a granitos essencialmente biotíticos (Fig. 

3.24). Este facto vem confirmar as observações petrográficas anteriormente expostas de que 
a biotite é menos abundante nos granitos GPS e GST relativamente ao GTL, confirmando-se 

desta forma a classificação do GTL neste diagrama A-B. Por outro lado, os granitos GFZ, 

GPD, GMLS, GTP, GAS, GVM, GRG, GLM e GSG permaneceram inteiramente projetados no 
campo I do diagrama (Fig. 3.24), significando que a moscovite é predominante sobre a biotite 

(moscovite > biotite), estando de acordo com as observações petrográficas efetuadas 

anteriormente. Os granitos GFZ, GPD, GMLS, GAS, GSG, GST e GPS apresentam na maioria 
das suas amostras valores mais baixos do parâmetro B, permitindo a sua classificação como 

leucogranitos, comprovando assim os respetivos valores da biotite na composição modal do 

capítulo anterior, correspondendo assim a uma percentagem virtual em minerais máficos 

inferior a 7% (parâmetro B < 38.8%). As amostras do granodiorito de São Lourenço projetam-
se desde o campo I ao IV, comprovando assim a sua enorme heterogeneidade proveniente 

de processos complexos de hibridização (NEIVA, 1981). Contudo, o granito GTP projeta-se 

totalmente no campo I e o GTL no campo III (Fig. 3.24).  



CAPÍTULO 3 
Caracterização geológica, petrográfica e geoquímica 
 

__________________________________________________________________________________ 
118           Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
 

Figura 3.24- Diagrama A-B ou diagrama dos minerais característicos de DEBON & LE FORT (1983, 
1988) onde se expressa a representação dos granitos estudados, com A e B representados em 
milicatiões por 100 g de amostra. Campos: I- moscovite > biotite; II- biotite  > moscovite; III- biotite (por 
vezes com alguma anfíbola); IV- biotite + anfíbola ± piroxena; V- clinopiroxena ± anfíbola ± biotite; VI- 
rochas invulgares (p.e. carbonatitos). 

 
A classificação das associações aluminosas é efetuada com recurso ao índice de 

alumina dado pelo parâmetro milicatiónico A= Al-(K+Na+2Ca) do diagrama de DEBON & LE 

FORT (1983 e 1988). Assim sendo, verifica-se que a maior parte dos granitos de duas micas 
se classificam como fortemente aluminosos (40 ≤  A < 60) a muito fortemente aluminosos (A 

≥ 60), enquadrando-se neste último sub-tipo a maior parte das amostras dos granitos GFZ, 

GPD, GMLS, GTP, GVM, GRG e GLM (Fig. 3.24). Os granitos GST, GTL e GPS incluindo 

algumas amostras do GSL mostram contudo, que os valores que apresentam do parâmetro 
A as enquadra no subtipo dos granitos moderados a fracamente aluminosos (0 ≤ A <40; Fig. 

3.24). Os granodioritos de São Lourenço revelam-se nesta classificação como metaluminosos 

(A < 0), fracamente aluminosos e fortemente a muito fortemente aluminosos (Fig. 3.24).  

 
 
3.3.2- CLASSIFICAÇÕES QUÍMICAS 
 
O índice molecular A/CNK de SHAND (1947) e o índice de saturação em alumina (ASI) 

proposto por ZEN (1988), têm sido utilizados para classificar os granitóides quanto à sua 

aluminosidade. Este índice de saturação em alumina foi calculado com vista à introdução de 
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um factor de correcção, tendo em conta o cálcio necessário para a formação da apatite 

(FROST et al., 2001).  Para cada um dos granitóides estudados encontram-se na tabela 3.6 

e Anexo B.1, os valores mínimos e máximos dos índices ASI de FROST et al. (2001) e o 
A/CNK sem a correção do cálcio necessário para a formação da apatite. Na mesma tabela, 

para os diversos granitóides foram também inseridos os intervalos de variação do A/NK e a 

percentagem do corindo normativo. Segundo ZEN (1988) e CHAPPELL (1999),  rochas com 
valores de ASI > 1.0 ou A/CNK > 1.0 apresentam sempre corindo normativo e são designadas 

de peraluminosas, contrariamente a rochas que se caracterizam por possuir ASI < 1.0 ou 

A/CNK < 1.0 que se revelam como rochas metaluminosas. Verifica-se então que de acordo 

com esta classificação, os granodioritos de São Lourenço apresentam parâmetros ASI e 
A/CNK com valores entre 0.90 a 1.49 e 0.89 a 1.40 respetivamente, pelo que se conclui que 

as amostras destes granitóides poderão ser desde metaluminosas a peraluminosas. Contudo, 

para os granitos de duas micas e biotíticos os parâmetros ASI e A/CNK são sempre superiores 
a 1, tornando-os peraluminosos de acordo com a mesma classificação anterior (Anexo B.1). 

Para além disso, no GSL foi detectada a presença de corindo normativo apenas em 12 das 

24 amostras totais, com teores que variam entre os 0.25 e os 5.59 (Anexo B.1). No entanto, 

para os granitos de duas micas a percentagem de corindo normativo varia de 3.34 no granito 
GFG a 6.30 no GTP, enquanto que, nos granitos biotíticos varia de 0.74 a 2.39 no GST (Tabela 

3.6).  

Estas classificações estão de acordo com  a projecção dos índices A/CNK versus A/NK 
no diagrama de MANIAR & PICCOLI (1989) representado na figura 3.25, que reúne a 

informação relativa à classificação alfabética de CHAPPELL & WHITE (1974) para 

granitóides, denunciando um carácter peraluminoso para a grande maioria dos granitos de 
duas micas e biotíticos estudados, destacando-se as amostras do GSL que se situam desde 

o campo dos peraluminosos a peralcalinos, o que significa neste último caso, rochas com um 

excesso de álcalis (Na+K) necessário para a formação dos feldspatos (Fig. 3.25). 

Por outro lado, a grande maioria das amostras do GSL destacam-se relativamente aos 
granitos de duas micas e biotíticos, pois apresentam razões de A/CNK entre 0.89 a 1.40 

(Tabela 3.6), revelando a sua notável heterogeneidade que resultou essencialmente da 

projeção no domínio dos granitóides do tipo I (Fig. 3.25). Os granitos de duas micas 
apresentam todos um carácter moderado a altamente peraluminoso com A/CNK entre 1.17 a 

1.53 (Tabela 3.6), projetando-se no campo dos granitos do tipo S que tiveram origem na fusão 

parcial de rochas de origem metassedimentar (Fig. 3.25). A generalidade dos granitos 
biotíticos tardios (GST, GTL e GPS)  permanecem no campo dos moderadamente 

peraluminosos com razões de A/CNK entre 1.03 a 1.09 (Tabela 3.6), pertencendo também ao 
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domínio dos granitóides do tipo I que resultaram da fusão parcial de rochas ígneas mais 

profundas (Fig. 3.25).  

 
Tabela 3.6- Variação dos índices de saturação em alumina ASI e A/CNK, do índice de alcalinidade 
A/NK e da percentagem de corindo normativo dos granitos estudados.  

Granodiorito de São 
Lourenço Granitos de duas micas 

 GSL GFZ GPD GMLS GTP GAS GVM 

 Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 
ASI 0.90 1.49 1.39 1.51 1.38 1.46 1.35 1.38 1.29 1.67 1.35 1.45 1.32 1.44 

A/CNK 0.89 1.40 1.28 1.43 1.30 1.33 1.24 1.28 1.22 1.53 1.24 1.32 1.23 1.33 
A/NK 0.35 1.49 0.66 0.72 0.68 0.70 0.72 0.73 0.59 0.71 0.70 0.73 0.67 0.72 

% C norm.  0.00 5.59 4.11 5.08 3.90 4.58 3.77 4.28 3.36 6.30 3.77 4.51 3.66 4.50 
 Granitos de duas micas Granitos biotíticos 

 GVG GRG GLM GFG GSG GST GTL GPS 

 Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. Min. Máx. 
ASI 1.35 1.38 1.41 1.59 1.34 1.55 1.28 1.55 1.31 1.36 1.06 1.22 1.06 1.09 1.10 1.70 

A/CNK 1.25 1.28 1.31 1.47 1.22 1.48 1.17 1.39 1.18 1.26 1.04 1.19 1.03 1.07 1.09 1.12 
A/NK 0.69 1.38 0.60 5.65 0.66 0.72 0.69 0.72 0.73 0.78 0.74 0.81 0.71 0.74 0.76 0.77 

% C norm.  3.88 4.18 4.23 5.65 3.36 4.86 3.34 5.31 3.45 3.91 0.74 2.39 0.77 1.16 1.23 1.70 
A descrição das litologias no topo das tabelas como na Tabela 5.1. Min. – valor mínimo; Máx.- valor máximo; ASI= 
[Al/2(Ca – 1.67P)+Na+K)], em proporções catiónicas; A/CNK= [Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)], em proporções molares; 
A/NK= [Al2O3/(Na2O+K2O)], em proporções molares;% C norm.- percentagem de corindo normativo. 
 
 

 
Figura 3.25- Projeção dos granitoides estudados no diagrama A/NK versus A/CNK (MANIAR & 
PICCOLI, 1989). A/NK= [Al2O3/(Na2O+K2O)],em proporções molares; A/CNK= 
[Al2O3/(CaO+Na2O+K2O)], em proporções molares. Conjuntamente encontra-se representada a 
classificação alfabética para granitóides tipo I e S de CHAPPELL & WHITE (1974). 
 
 

SYLVESTER (1998) utiliza uma classificação com base em teores de A/CNK ≥ 1.1, 

que corresponde a granitos fortemente peraluminosos, onde todos os granitos de duas micas 
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se incluem nesse domínio e no grupo dos granitos do tipo S. Ao ser estabelecida a natureza 

peraluminosa das rochas graníticas através das classificações químicas indicadas 

anteriormente, o seu verdadeiro reconhecimento nunca deverá ser dissociado das 
observações petrográficas. Sendo assim, os granitos com A/CNK=1.0 poderão revelar 

diversas outras fases minerais aluminosas de origem magmática. A biotite e os feldspatos 

representam a fase mineral nos granitos fracamente peraluminosos, como acontece nos 
granitos biotíticos (GST, GTL e GPS), embora para os granitos fortemente peraluminosos que 

corresponde a todos os granitos de duas micas, os minerais característicos são para além 

dos minerais referidos anteriormente, a moscovite, silimanite, andaluzite e eventualmente 

alguma turmalina (CLARKE, 1981; ZEN, 1988; CHAPPELL, 1999; FROST et al., 2001).  
 
 

3.3.3- DIAGRAMAS DE VARIAÇÃO 
 
Através da análise dos diagramas de classificação em conjunto com os dados de 

campo e petrográficos foi possível evidenciar a ocorrência de três grandes grupos de 

granitóides: 

1. Grupo I (GSL), 
2. Grupo II (GFZ, GPD, GMLS, GTP,GAS, GVM, GVG,GRG, GLM, GFG e GSG), 

3. Grupo III (GST, GTL e GPS).  

Os diagramas de variação ilustrados nas figuras 3.26 e 3.27 apresentam apenas os 

dois últimos grupos, uma vez que que não foram efetuados diagramas de variação para os 
granodioritos de São Lourenço (Grupo I), devido à elevada heterogeneidade manifestada nas 

diversas classificações anteriormente apresentadas. Para a construção dos diagramas de 

variação, foi escolhido como parâmetro para o eixo das abcissas a percentagem de sílica, 

uma vez que a sua elevada variabilidade constituiu um bom fator de discriminação. Os 
diagramas de variação de elementos maiores e menores dos granitos estudados, resultaram 

da projeção dos teores do anexo B.1, tabela 3.5 e das figuras 3.26 e 3.27. A independência 

dos grupos II e III é apoiada nos diagramas de variação de Fe2O3t, MgO, CaO e V (Fig. 3.26 
e 3.27), onde os granitos biotíticos do grupo III definem tendências de variação paralelas aos 

granitos de duas micas, não podendo pertencer ao mesmo grupo. 

De um modo geral, para os granitos de duas micas (Grupo II) e biotíticos (Grupo III) 
existe uma variação regular com decréscimo progressivo em Fe2O3t, TiO2, MgO, CaO, Sr, V 

e Zr e Th e um aumento em Rb e U com o aumento de SiO2, que facilitam a individualidade 

destes grupos (Figs. 3.26 e 3.27). Porém destaca-se alguma dispersão no Rb dentro dos 

granitos do grupo II e nos teores de Th e U no grupo III (Fig. 3.27). 
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Figura 3.26- Diagramas de variação de alguns elementos maiores em função de sílica, para os granitos 
de duas micas e biotíticos estudados.  

 
Os granitos GVG e GFG apresentam relativamente aos outros granitos de duas micas, 

mais TiO2, Fe2O3t, MgO, V, Zr e Th (Figs. 3.26 e 3.27). Os diagramas de variação dos 

elementos traço, exibem uma grande dispersão de valores nos restantes granitos de duas 
micas, porém destacam-se duas amostras do GLM com valores mais altos de Th e U e mais 

baixos de Sr (Fig. 3.27). Estas duas amostras do granito de Lamares foram colhidas próximas 

de uma zona de contacto com outros granitos, podendo estar sujeitos à ação de fluidos 

hidrotermais. No grupo III, os granitos GST e GPS possuem um decréscimo nos teores de 
TiO2,  Fe2O3t, MgO, CaO, Sr, V e Zr e um aumento em Rb com o aumento de SiO2 

relativamente ao GTL (Figs. 3.26 e 3.27). Por outro lado, estes três granitos biotíticos 

apresentam teores de U ligeiramente variáveis e teores de Th relativamente próximos (Fig. 
3.27).  

Legenda
GFZ GPD GMLS GTP GAS GVM GVG GRG GLM GFG GSG GST GTL GPS
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Figura 3.27- Diagramas de variação de alguns elementos menores ou traço, em função de sílica para 
os diversos granitos de duas micas e biotíticos estudados. 
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3.3.4- DIAGRAMAS DE TERRAS RARAS 

 
A projeção dos granitos de duas micas e biotíticos nos diagramas de terras raras 

normalizadas, em relação à média dos condritos segundo TAYLOR & MCLENNAN (1985) 

encontra-se representada nas figuras 3.28, 3.29 e anexo B.2.  

As terras raras existentes nos granitóides concentram-se preferencialmente em 
minerais acessórios inclusos na biotite (HANSON, 1980; HENDERSON, 1984; ANDERSON, 

1989; BEA, 1996), podendo esses minerais concentrar 90 % das terras raras, U, Th e Y (BEA 

et al., 1994). Os minerais acessórios que contêm elevados coeficientes de distribuição para 
as terras raras são a apatite, monazite, xenótimo e zircão. As variações nas terras raras 

poderão ser condicionadas pela fracionação destes minerais acessórios, provocando uma 

diminuição no teor de terras raras à medida que as rochas graníticas se diferenciam. Segundo 
HENDERSON (1984) & BEA et al. (1994), a fracionação da monazite provoca uma diminuição 

nas terras raras leves, a fracionação da apatite impulsiona uma diminuição nas terras raras 

médias e a fracionação de xenótimo e zircão causa um decréscimo nas terras raras pesadas.  

Para além destes minerais acessórios, a biotite concentra preferencialmente terras 
raras leves e pesadas em quantidades idênticas e a plagioclase concentra európio, pelo que 

a sua fracionação origina um aumento na anomalia deste elemento (BEA et al., 1994; SILVA, 

1995).  
Os granitos de duas micas apresentam na sua generalidade uma concentração de 

terras raras baixa a moderada (ΣREE = 53.4 a 156.3 ppm), um enriquecimento generalizado 

em LREE (ΣLREE= 44.0 a 143.0 ppm) em relação às HREE (ΣHREE= 1.1 a 2.1 ppm), 

espetros mais fracionados (LaN/LuN = 15.84 a 42.62) e anomalias negativas de Eu, sugerindo 
que derivaram da fusão parcial de materiais metassedimentares (granitos do tipo S; Tabela 

3.7; Fig. 3.25; Fig. 3.28).  

Por outro lado, os granitos biotíticos apresentam uma concentração de terras raras 
moderada (ΣREE = 146.1 a 225.5 ppm), onde os perfis de terras raras surgem com espectros 

menos fracionados (LaN/LuN = 5.03 a 8.61) e com menores anomalias de Eu do que os 

granitos do tipo S (Tabela 3.7; Fig. 3.25; Fig. 3.28), sugerindo uma cristalização a partir de 
fundidos de anatexia crustal com alguma contaminação mantélica ou da crusta inferior 

(CHAPPELL & WHITE, 1974; 1984 e 1992). O maior enriquecimento relativo em HREE 

(ΣHREE= 8.7 a 10.0 ppm) nos granitos biotíticos poderá ser explicado por uma maior 

abundância de xenótimo comprovada pelos teores mais elevados de Y (38 a 48 ppm) das 
análises químicas (Anexo B.1). 
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O GTP apresenta-se com teores de terras raras médias a pesadas superiores ao GAS, 

podendo significar maior abundância de apatite e zircão que o anterior (Fig. 3.29 c e d).  

O GVM e o GRG surgem ligeiramente sobrepostos nos diagramas de terras raras, 
confirmando os teores ligeiramente idênticos de terras raras leves (ΣLREE = 98.7 e 95.5 ppm, 

respetivamente) e pesadas (ΣHREE = 2.0 e 2.1 ppm, respetivamente) entre os dois, 

significando que poderão existir algumas semelhanças entre eles (Tabela 3.7; Figs. 3.28; 3.29 
e, g). 

No entanto, os granitos GVG e GFG apresentam uma concentração de terras raras 

mais elevada que os restantes (ΣREE = 347.2 e 478.8 ppm, respetivamente), devido à 

presença de elevadas quantidades de monazites que promoveram um enriquecimento de 
LREE (ΣLREE= 319.9 e 448.6 ppm, respetivamente) em relação às HREE (ΣHREE= 1.7 e 1.9 

ppm, respetivamente) que gera um consequente aumento no teor de Th (53 a 65 ppm) e 

espectros muito mais fracionados que os restantes granitos de duas micas (LaN/LuN = 68.31 
a 150.64; Tabela 3.7; Fig.3.29 f, i).  

Dentro dos granitos de duas micas (grupo II) o somatório de terras raras leves é menor 

no GFZ e GSG (ΣLREE = 44.0 e 44.9 ppm; Tabela 3.7; Figs. 3.28 e 3.29 a, j) e maior nos 

granitos GVG e GFG (ΣLREE = 319.9 e 448.6 ppm), devido à abundância de monazite nestes 
dois últimos granitos. Contudo, a variação do somatório das terras raras pesadas nos granitos 

de duas micas é muito menor (ΣHREE compreendido entre 1.1 a 2.1 ppm) que o verificado 

para os granitos biotíticos (ΣHREE compreendido entre 8.7 a 10.0 ppm; Tabela 3.7). Por outro 
lado nota-se um maior subparalelismo nos espetros de terras raras leves do que nos espetros 

de terras raras pesadas, existindo nos últimos diversas interseções (Fig. 3.28). 

Nos granitos biotíticos o GPS mostra-se enriquecido em terras raras leves e intersecta 
os perfis dos outros dois granitos biotíticos (Fig. 3.28; Fig. 3.29 m), o que poderá significar 

uma maior abundância de monazite, sugerindo que não existe uma relação genética entre 

este granito e os granitos GTL e GST (Fig. 3.28; Fig. 3.29 k, l). As diferenças na quantidade 

de biotite (Fig. 3.24), nos minerais acessórios presentes assim como os diagramas de 
elementos maiores, menores (Figs. 3.26 e 3.27) e terras raras sugerem uma individualidade 

composicional e evolutiva entre o GTL e o GPS. O GST apresenta uma anomalia negativa de 

Eu mais acentuada e com menor abundância de terras raras que o GTL (Fig. 3.28), 
corroborando as relações entre estes dois granitos (GOMES, 1990).  

Segundo MARTINS (1998), no maciço de VPA ocorreu a intrusão de dois magmas 

distintos com origens diferentes (crusta continental média a inferior para o GTL e um modelo 
de fusão parcial de material basicrustal ou mesmo mantélico para o GPS), embora assuma 

que poderão ser subcontemporâneos quanto à sua instalação. A pulsação magmática do GTL 

foi conduzida segundo SANT’OVAIA et al. (2000), a partir da falha FPCVR e injetada como 



CAPÍTULO 3 
Caracterização geológica, petrográfica e geoquímica 

 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro              127 

uma soleira. Segundo estes mesmos autores, o GPS aparentemente ascendeu pela zona de 

raiz mais a sul na interceção de duas fraturas, no entanto a intrusão do GPS teve lugar numa 

fase ainda não consolidada do GTL. Quanto à instalação do GST, esta seria concomitante 
com o GPS, embora ao nível da bordadura (SANT’OVAIA et al., 2000).  

 

 

 
Figura 3.28- Diagrama de terras raras, normalizadas para a média dos condritos, onde se inclui a média 
de todos os granitos estudados.   
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Figura 3.29- Diagrama de terras raras, normalizadas para a média dos condritos, de amostras 
representativas dos granitos estudados. 
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Figura 3.29 (continuação) - Diagrama de terras raras, normalizadas para a média dos condritos, de 
amostras representativas dos granitos estudados. 
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4- O FUNDO RADIOMÉTRICO E A DISTRIBUIÇÃO DA FONTE 
DO GÁS RADÃO 
 

4.1- FUNDO RADIOMÉTRICO 
 

Neste capítulo serão abordados os resultados relativos ao fundo radiométrico, avaliado 

através da taxa de débito de dose em diferentes locais da região em estudo, integrando 

metassedimentos, granitóides, grupos e respetivas unidades identificadas cartograficamente. 
Esta informação serviu ainda para controlar a colheita de uma amostra representativa para 

avaliação da fonte do gás radão, o radioisótopo 222Ra. 

A organização da totalidade dos dados obtidos em diferentes classes da taxa de débito 
de dose (ɳGy.h-1), permitiu obter o histograma da distribuição que se projeta na figura 4.1. 

Esta distribuição é assimétrica, aparentada ao tipo log-normal, em que a maioria dos valores 

se situam abaixo de 150 ɳGy.h-1 (69%), apresentando uma média aritmética de 138.3 ɳGy.h-

1, desvio padrão de 42.8 ɳGy.h-1, e máximo observado de 327.8 ɳGy.h-1 (Fig. 4.1).  
 

 
Figura 4.1 - Histograma obtido a partir das frequências absolutas da taxa de débito de dose para a 
totalidade das litologias amostradas. Encontram-se também representados alguns parâmetros básicos 
estatísticos; n - número de medições; D.P.- desvio-padrão; Min.- mínimo; Máx.- máximo. 

 

 
A análise da distribuição espacial dos valores na área em estudo (Fig. 4.2) mostra 

algumas tendências, com os valores mais elevados encontrados nas rochas graníticas 
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comparativamente às metassedimentares. Contudo, a variabilidade é elevada, especialmente 

nas rochas granitóides. Nos grupos CXG e ORD observam-se maioritariamente valores que 

variam de 100 a 150 ɳGy.h-1, no entanto no FPI do CXG, existe um valor entre os 150 e os 
200 ɳGy.h-1 que se situa na proximidade de uma falha com orientação próximo a N-S (Fig. 

4.2). As litologias do parautóctone apresentam nitidamente uma taxa de débito de dose com 

valores entre os 22.9 e 200 ɳGy.h-1 (Fig. 4.2). No caso concreto da distribuição dos valores 

ao longo da grande estrutura FPCRV, verifica-se que junto ao maciço pós-tectónico de Vila 
Pouca de Aguiar se observam teores da taxa de débito de dose muito superiores, 

nomeadamente entre 150 e 327.8 ɳGy.h-1 (Fig. 4.2). Contudo, percorrendo essa mesma 

estrutura, mas no sentido descendente até Vila Real, verifica-se que a taxa de débito de dose 
decresce para valores variáveis entre 100 e 150 ɳGy.h-1 (Fig. 4.2). Torna-se também bastante 

elucidativa na figura seguinte que os valores mais elevados ocorrem nas litologias graníticas 

sin-a tardi-tectónicas de duas micas (GVG e GFG) e nos granitos biotíticos pós-tectónicos 
(GTL e GPS). 

A análise da variabilidade dos dados será feita em várias escalas, comparando as 

grandes unidades cartografadas na área (metassedimentos vs granitóides), os grupos líticos 

integrados dentro destas (na base da cronologia), e ainda a nível da formação, no caso dos 
metassedimentos, ou das litologias, no caso dos granitóides.  

 
 
4.1.1- METASSEDIMENTOS VERSUS GRANITÓIDES 
 

Na tabela 4.1 encontram-se representados os dados estatísticos da taxa de débito da 

dose nos metassedimentos (MTS) e granitóides (GRA) da região em estudo. Para efeitos de 
análise dos resultados preferiu-se a utilização de diagramas em boxplot, os quais permitem 

analisar o comportamento de uma determinada variável entre diferentes grupos de dados. A 

posição central dos valores é dada pela mediana, a dispersão da amplitude interquartítica 
assim como o tamanho do “whisker”, fornecem informações sobre a dispersão dos dados, 

sendo possível visualizar se num conjunto de dados existe ou não equivalência. Os extremos 

do “whisker” correspondem aos maiores e menores valores não discrepantes do conjunto de 
dados. 

 

 

 



 

 

 
Figura 4.2- Classificação da taxa de débito de dose de radiação gama da região em estudo. A descrição da legenda relativa ao mapa é semelhante à 

representada no Apêndice A.1. As linhas numeradas a castanho referem-se às coordenadas geográficas WGS84.  
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Tabela 4.1 - Estatística descritiva de metassedimentos versus 
granitóides para a taxa de débito de dose.  

Taxa de débito de dose (ɳGy.h-1) 
  n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 98 113.9 ± 25.8 113.3 22.9-169.0 0.23 
GRA 257 145.1 ± 44.1 137.6 70.0-327.8 0.30 

MTS- Metassedimentos; GRA- Granitóides; n- número de medições; µ- Média; 
σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de variação. 

 

A mediana foi utilizada como termo central ao invés da média uma vez que a mediana 
não é tão sensível como a média na presença de outliers. Também se justifica a sua utilização 

quando não se conhece a lei de distribuição aplicada aos dados em questão. Como tal, a 

mediana referente aos fluxos de radiação gama externa nos granitóides (GRA) apresenta-se 
com um valor ligeiramente mais elevado (137.6 ɳGy.h-1) que nos metassedimentos (113.3 

ɳGy.h-1; Tabela 4.1). O extremo máximo no grupo dos granitóides também se destaca (327.8 

ɳGy.h-1) relativamente aos metassedimentos (MTS; Tabela 4.1).  
Os dados parecem traduzir relativa consistência, uma vez que o coeficiente de 

variação varia apenas entre 23 e 30%, indicando uma maior homogeneidade nos 

metassedimentos relativamente aos granitóides. Contudo, verifica-se através da figura 4.3, 

que os granitóides apresentam uma maior concentração dos dados para valores mais baixos 
e uma distribuição mais próxima da simetria no grupo dos metassedimentos (Fig. 4.3). A 

amplitude interquartil do grupo dos granitóides é superior à dos metassedimentos, 

manifestando desta forma uma maior variabilidade e dispersão dos dados (Fig. 4.3).  
 

 
Figura 4.3- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos da taxa de 
débito de dose nos metassedimentos e granitóides. Descrição das designações em abcissa como na 
tabela 4.1. 
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4.1.2- GRUPOS 
 
O tratamento estatístico da taxa de débito de dose em função da cronologia encontra-

se representada na tabela 4.2 e na figura 4.4. 

 
Tabela 4.2- Estatística descritiva dos grupos de metassedimentos e granitóides 
para a taxa de débito de dose.  

Taxa de débito de dose (ɳGy.h-1) 
    n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 

CXG 20 132.1 ± 22.3 128.9 91.8-169.0 0.17 
ORD 15 113.5 ± 10.1 112.6 97.9-134.2 0.09 
DPI 22 115.0 ± 18.0 114.0 70.3-151.0 0.16 
DPS 41 104.6 ± 30.3 99.6 22.9-167.2 0.29 

GRA 
GRUPO I 6 155.8 ± 29.2 162.0 120.2-196.1 0.19 
GRUPO II 162 143.0± 49.5 130.7 70.0-327.8 0.35 
GRUPO III 89 148.2 ± 33.3 144.8 80.3-232.4 0.22 

MTS- Metassedimentos; GRA- Granitóides; CXG- Complexo Xisto-Grauváquico; ORD- Ordovícico; 
DPI- Domínio Parautóctone Inferior; DPS- Domínio Parautóctone Superior; Grupo I- Granodioritos 
de S. Lourenço; Grupo II- Granitos de duas micas; Grupo III- Granitos biotíticos; n- número de 
amostras; n- número de medições; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- 
Coeficiente de variação. 
 
 

Na tabela 4.2 verifica-se para os metassedimentos uma mediana no CXG superior 
(128.9 ɳGy.h-1) aos restantes grupos. Os diagramas de boxplot da figura 4.4 mostram uma 

maior dispersão dos dados e uma maior amplitude interquartil nos grupos CXG e DPS 

(metassedimentos). A razão será provavelmente devido a uma maior variabilidade lítica 

destes dois grupos relativamente aos grupos ORD e DPI (Fig. 4.4). Na grande maioria dos 
grupos metassedimentares observa-se uma menor dispersão e maior concentração de dados 

para valores mais baixos (Fig. 4.4). 

No grupo dos granitóides, o grupo I dos granodioritos de S. Lourenço e grupo III 
(granitos biotíticos) apresentam os valores da mediana mais elevada (162.0 e 144.8 ɳGy.h-1, 

respetivamente; Tabela 4.2). No grupo II a mediana é inferior (130.7 ɳGy.h-1), integrando-se 

aqui também o extremo mínimo mais baixo (70.0 ɳGy.h-1; Tabela 4.2). De referir, contudo, que 
o maior extremo máximo se observa neste grupo II (327.8 ɳGy.h-1; Tabela 4.2). Nos 

granitóides, quase todos os grupos apresentam uma maior concentração de dados para 

valores mais baixos, contrariamente ao grupo I (Fig. 4.4).  
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Figura 4.4- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos da taxa de 
débito de dose estimados para os grupos dos metassedimentos e granitóides. Descrição das 
designações em abcissa como na tabela 4.2. 
 
 
 

4.1.3- FORMAÇÕES E LITOLOGIAS 
 
Apresenta-se neste item, a avaliação do comportamento da taxa de débito de dose 

nas diferentes formações metassedimentares, bem como nas litologias graníticas 

cartografadas em cada grupo estudado. Os dados estatísticos deste parâmetro para as 

diversas litologias de cada grupo, encontram-se representadas na tabela 4.3.  
No grupo dos metassedimentos, as medianas estimadas da taxa de débito de dose 

para o FPI do CXG juntamente com o OFC do DPS são superiores (142.9 e 125.6 ɳGy.h-1, 

respetivamente) relativamente às restantes litologias (Tabela 4.3; Fig. 4.5). Significa portanto 
que neste caso, o FPI teve uma notória influência no comportamento elevado da mediana 

obtida pelo CXG na análise por grupos (Fig. 4.4). Os extremos máximos da taxa de débito de 

dose no grupo dos metassedimentos destacam-se no FPI e OFC com 169.0 e 167.2 ɳGy.h-1, 

respetivamente (Tabela 4.3).  
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Tabela 4.3- Estatística descritiva das litologias dos metassedimentos e granitóides para 
a taxa de débito de dose.  

Taxa de débito de dose (ɳGy.h-1) 
    n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

CXG 
FPI 14 139.7 ± 21.1 142.9 97.1-169.0 0.15 
FDE 6 114.4 ± 13.9 113.5 91.8-130.3 0.12 

ORD 
OVB 6 118.1 ± 6.5 117.0 112.2-129.4 0.06 
FMR 6 106.3 ± 5.6 107.2 97.9-113.8 0.05 
FMO 3 118.5 ± 16.3 119.6 101.6-134.2 0.14 

DPI 
SUF 8 123.1± 14.3 120.1 105.7-144.5 0.12 
DCU 14 110.4± 18.7 106.5 70.3-151.0 0.17 

DPS 

OFC 12 118.3 ± 25.3 125.6 82.1-167.2 0.21 
SQS 8 66.2 ± 25.2 70.7 22.9-96.4 0.38 
SXS 12 118.4 ± 19.9 116.9 97.3-151.5 0.17 
DGC 9 102.4 ± 23.6 94.8 70.6-141.3 0.23 

GRUPO II 

GFZ 6 110.8 ± 30.5 108.1 80.2-163.1 0.28 
GPD 14 121.4 ± 30.3 111.1 77.4-177.6 0.25 
GMLS 8 136.3 ± 31.6 128.9 92.2-186.8 0.23 
GTP 44 137.2± 34.2 131.0 80.3-250.5 0.25 
GBR 6 144.1± 4.5 143.4 138.7-152.2 0.03 
GAS 17 117.5± 15.9 118.4 90.1-138.6 0.13 
GVM 14 113.8 ± 31.5 102.9 70.0-180.3 0.28 
GVG 14 230.1 ± 26.6 235.8 185.7-265.9 0.12 
GRG 16 136.8 ± 32.4 143.3 84.4-190.9 0.24 
GLM1 9 124.0 ± 19.0 120.2 88.7-153.0 0.15 
GFG 6 281.1 ± 43.0 287.2 201.5-327.8 0.15 
GSG 8 125.2 ± 17.6 127.9 95.3-155.4 0.14 

 
GRUPO III 

GSB 6 167.7 ± 25.3 158.4 139.0-200.1 0.15 
GST 6 135.5 ± 14.5 142.7 116.0-147.2 0.11 
GTL2 58 143.3 ± 35.4 138.5 80.3-231.4 0.25 
GPS3 19 160.7 ± 28.6 163.9 119.6-222.3 0.18 

CXG- Complexo Xisto-Grauváquico; ORD- Ordovícico; DPI- Domínio Parautóctone Inferior; DPS- 
Domínio Parautóctone Superior; Grupo II-Granitos de duas micas; Grupo III- Granitos biotíticos; 
FDE- Formação Desejosa; FPI- Formação Pinhão; OVB- Formação Vale de Bojas; FMR- 
Formação Marão; FMO- Formação Moncorvo; SUF- Unidade de Ferrado; DCU- Unidade de 
Curros; OFC-Formação Filitos Cinzentos; SQS- Formação Quartzitos Superiores; SXS- 
Formação Xistos Superiores; DGC- Formação Xistos e grauvaques culminantes; GFZ- Granito 
Franzilhal; GPD- Granito Paredes; GMLS- Granito Minhéu Lagoa e Serapicos; GTP- Granito 
Torre do Pinhão; GBR- Granito Barroso; GAS- Granito Águas Santas; GVM- Granito Vilar de 
Maçada; GVG- Granito Vale das Gatas; GRG- Granito Ragais; GLM- Granito Lamares com 
alteração evidente; GFG- Granito Felgueiras; GSG- Granito Sanguinhedo; GSB- Granito 
Sabroso; GST- Granito Souto; GTL- Granito Telões; GPS- Granito Pedras Salgadas; 1- Neste 
granito surgem muito raramente zonas com aspeto mais fresco tendo sido apenas executadas 
três medições da taxa de débito de dose que apresentam um intervalo de variação de 166.1 a 
212.4 ɳGy.h-1; 2- No GTL surgem por vezes bolsadas com aspeto ruborizado tendo sido 
realizadas apenas oito medições da taxa de débito de dose que apresentam um intervalo de 
variação de 170.5 a 257.4 ɳGy.h-1; 3- O GPS também apresenta por vezes este aspeto ruborizado 
tendo sido efetuadas apenas quatro medições da taxa de débito de dose com intervalo de 
variação de 130.5 a 190.5 ɳGy.h-1. n- número de medições; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- 
Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de variação. 
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Figura 4.5- Representação esquemática em barras da mediana estimada relativa à taxa de débito de 
dose para todos os metassedimentos. Descrição das designações em abcissa como na tabela 4.3. 
 
 

Quanto aos granitóides, o valor da mediana para este parâmetro destaca-se no grupo 

II nas litologias do GFG e GVG com 287.2 e 235.8 ɳGy.h-1, respetivamente (Tabela 4.3; Fig. 

4.6). No grupo III as litologias que se destacam são o GPS e o GSB (163.9 e 158.4 ɳGy.h-1, 
respetivamente; Tabela 4.3; Fig. 4.6). Desta forma, verifica-se que o GPS e o GSB foram os 

responsáveis pelo comportamento elevado da mediana do grupo III na análise por grupos 

(Fig. 4.4). O GFZ do grupo II foi de todas as litologias graníticas a que possui uma mediana 
bastante inferior às restantes (108.1 ɳGy.h-1; Tabela 4.3). 

As litologias graníticas com maior destaque nos extremos máximos verificam-se no 

grupo II no GFG e GVG (327.8 e 265.9 ɳGy.h-1). Os intervalos de valores do GLM com aspeto 
mais são, GTL e GPS ruborizados não são discrepantes (166.1 a 214.4 ɳGy.h-1, 170.5 a 257.4 

ɳGy.h-1 e 130.5 a 190.5 ɳGy.h-1, respetivamente) e encontram-se dentro do intervalo de 

valores das unidades litológicas correspondentes (88.7 a 153.0 ɳGy.h-1, 80.3 a 231.4 ɳGy.h-1 

e 119.6 a 222.3 ɳGy.h-1, respetivamente; Tabela 4.3). Porém, da observação da tabela 4.3 
verifica-se que todas as litologias metassedimentares e granitóides estudadas apresentam 

valores de coeficiente de variação inferiores a 0.50. Significa portanto, que estas litologias 

possuem uma ligeira dispersão nos dados relativamente à média, mas que intra-
formação/litologia existe alguma homogeneidade no que respeita à taxa de débito de dose 

(Tabela 4.3).  
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Figura 4.6- Representação esquemática em barras da mediana estimada relativa à taxa de débito de 
dose para todas as litologias graníticas. Descrição das designações em abcissa, como na tabela 4.3. 
 
 
 
 

4.2- DISTRIBUIÇÃO DA FONTE DO GÁS RADÃO - ATIVIDADE EM MASSA 
DO 226Ra 

 

 

A atividade em massa de 226Ra, isótopo que precede o 222Rn na cadeia de decaimento 

do 238U, foi determinada num conjunto considerado representativo de cada unidade. O 
interesse no conhecimento deste parâmetro, para além dos teores de urânio já discutidos no 

capítulo 3, prende-se com o facto de em rochas expostas nem sempre ocorrer o equilíbrio 

isotópico entre 238U e 226Ra.  
A distribuição das atividades do 226Ra obtida no conjunto de amostras analisadas 

expõe-se na figura 4.7. A distribuição é claramente assimétrica, aparentada ao tipo log-

normal, com mais de 60% dos valores inferiores a 100 Bq.kg-1 e bastante mais raros os 

superiores a 200 Bq.kg-1 (Fig. 4.7). A média aritmética é de 100.3 Bq.kg-1 mas com desvio 
padrão elevado. Este resulta da ocorrência de algumas amostras com atividades elevadas e 

superiores a 500 Bq.kg-1 (Fig. 4.7). 
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Figura 4.7- Histograma obtido a partir das frequências relativas e absolutas da atividade em massa 
do 226Ra para a totalidade das litologias amostradas. Encontram-se também representados alguns 
parâmetros básicos estatísticos; N- número de amostras; D.P.- desvio-padrão; Min.- Mínimo; Máx.- 
Máximo. 

 

 

4.2.1- METASSEDIMENTOS VERSUS GRANITÓIDES 
 
Na tabela 4.4 apresentam-se os dados estatísticos correspondentes ao 226Ra na 

generalidade dos metassedimentos (MTS) e granitóides (GRA), para assim determinar a 
diferença entre ambos.  

 
Tabela 4.4 - Estatística descritiva de metassedimentos versus 
granitóides para a atividade em massa do 226Ra.  

226Ra (Bq.kg-1) 
  n µ+σ Mediana Min-Max CV 

MTS 49 23.9 ± 15.7 19.6 4.8-97.4 0.66 
GRA 71 115.7 ± 55.6 105.6 44.5-284.6 0.48 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na Tabela 4.1; n- número 
de amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- 
Coeficiente de variação. 

 

Através da figura 4.8, observa-se uma maior mediana na atividade em massa do 226Ra 

nas amostras dos granitóides (105.6 Bq.kg-1), relativamente aos metassedimentos (19.6 
Bq.kg-1;Tabela 4.4). De salientar também, que os extremos dos GRA e MTS apresentam 

valores máximos de 284.6 e 97.4 Bq.kg-1, respetivamente (Tabela 4.4). Em geral, nos dois 

grupos amostrados, as distribuições dos dados estão mais concentrados em torno do valor 
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mínimo (Fig. 4.8). Porém, a amplitude interquartil dos granitóides é muito superior em relação 

aos metassedimentos, logo existe uma maior variabilidade e dispersão dos dados nos 

primeiros (Fig. 4.8). Para além disso os metassedimentos apresentam valores de coeficiente 
de variação superiores a 0.50, significa, portanto, que os metassedimentos possuem uma 

significativa dispersão nos dados relativamente à média e que existe alguma heterogeneidade 

intra-formação no que respeita à atividade em massa de 226Ra (Tabela 4.3). 
 

 

 
Figura 4.8- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos da atividade 
em massa do 226Ra estimados para os metassedimentos e granitóides. Descrição das designações em 
abcissa como na tabela 4.1. 

 
 

 
4.2.2- GRUPOS 
 
Em virtude da relevância no tratamento de dados executado anteriormente, este 

mesmo método foi utilizado para os grupos de rochas existentes dentro dos metassedimentos 

e granitóides da região.  

O comportamento da atividade em massa do 226Ra nestes grupos metassedimentares 
e granitóides da região em estudo encontra-se representado na tabela 4.5 e na figura 4.9.  
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Tabela 4.5- Estatística descritiva dos grupos de metassedimentos e granitóides 
para a atividade em massa do 226Ra.  

226Ra (Bq.kg-1) 
    n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 

CXG 10 19.2 ± 4.1 18.7 12.5-25.0 0.21 
ORD 9 23.4 ± 10.9 18.6 8.1-41.3 0.46 
DPI 10 33.5 ± 29.8 22.9 4.8-97.4 0.89 
DPS 20 21.8 ± 8.9 20.5 4.8-41.2 0.41 

GRA 
GRUPO I 4 61.9 ± 13.4 64.5 44.5-74 0.22 
GRUPO II 52 117.0± 57.0 107.3 53.1-284.6 0.49 
GRUPO III 15 125.6 ± 51.4 115.3 45.1-202.7 0.41 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na tabela 4.2; n- número de amostras; 
n- número de amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- 
Coeficiente de variação. 

 

Com base na observação da figura 4.9, verifica-se que nos metassedimentos (MTS) a 

mediana do grupo DPI apresenta-se ligeiramente superior (22.9 Bq.kg-1) aos restantes grupos, 
embora as diferenças sejam mínimas (Tabela 4.5). Contudo, verifica-se um extremo máximo 

na atividade em massa de 226Ra no DPI (97.4 Bq.kg-1) superior ao extremo máximo obtido no 

grupo I (74.0 Bq.kg-1; Tabela 4.5). Nos grupos metassedimentares verifica-se uma maior 
dispersão dos dados e maior amplitude interquartil no DPI e ORD (Fig. 4.9). Porém, para todos 

os grupos metassedimentares ocorre uma maior concentração de dados para valores mais 

baixos (Fig. 4.9). Por outro lado, o DPI é o único grupo que apresenta um coeficiente de 

variação superior a 0.50, significando portanto, que este grupo possui uma elevada dispersão 
nos dados relativamente à média e que existe alguma heterogeneidade intra-formação no que 

respeita à atividade em massa de 226Ra (Tabela 4.5). 

Para o caso específico dos granitóides, quase todos os grupos apresentam também 
uma maior concentração de dados para valores mais baixos (Fig. 4.9), com exceção do grupo 

I (Fig. 4.9). Os grupos II e III destacam-se quanto ao valor da mediana, apresentando uma 

diferença também não muito significativa entre 107.3 e 115.3 Bq.kg-1 (Tabela 4.5). O grupo I 

que corresponde aos granodioritos de S. Lourenço é de todos os grupos de granitóides, o que 
possui uma mediana (64.5 Bq.kg-1) e extremo máximo mais baixos (74.0 Bq.kg-1;Tabela 4.5). 

Nos diagramas da figura 4.9 verifica-se um maior extremo máximo no grupo II, uma maior 

dispersão dos dados e uma maior amplitude interquartil para os grupos II e III. 
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Figura 4.9- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos da atividade 
em massa do 226Ra estimados para os grupos dos metassedimentos e granitóides. Descrição das 
designações em abcissa como na tabela 4.2. 
 
 
 
 

 
4.2.3- FORMAÇÕES E LITOLOGIAS 
 

 
Tratando-se de uma descrição mais pormenorizada do comportamento da atividade 

em massa do 226Ra nas litologias existentes em cada grupo, utilizou-se o mesmo critério 

anterior de representação e análise dos dados.  
Na Tabela 4.6 apresentam-se alguns dados estatísticos referentes a formações 

(metassedimentos) e litologias (graníticas).  
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Tabela 4.6- Estatística descritiva das litologias dos metassedimentos e granitóides para 
a atividade em massa do 226Ra.  

226Ra (Bq.kg-1) 
    n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

CXG 
FPI 5 19.5 ± 2.9 18.4 17.3-24.6 0.15 
FDE 5 16.5 ± 7.5 17.0 4.8-25.0 0.29 

ORD 
OVB 3 20.5 ± 13.7 20.5 4.0-37.0 0.38 
FMR 3 29.6 ± 12.7 31.3 16.2-41.3 0.43 
FMO 3 14.7 ± 5.7 17.3 8.1-18.6 0.39 

DPI 
SUF 4 37.0± 22.7 30.2 18-69.5 0.61 
DCU 6 31.2± 35.7 17.4 4.8-97.4 1.14 

DPS 

OFC 4 19.3 ± 1.4 19.4 17.8-20.7 0.07 
SQS 6 14.9 ± 7.4 14.4 4.8-23.1 0.49 
SXS 6 29.8 ± 9.1 29.1 19.0-41.2 0.31 
DGC 4 22.6 ± 6.0 23.0 15.8-28.8 0.27 

GRUPO II 

GFZ 3 94.3 ± 23.6 97.3 69.4-116.3 0.25 
GPD 2 72.6 ± 4.9 72.6 69.1-76.1 0.07 
GMLS 4 136.2 ± 102.0 99.6 61.0-284.6 0.75 
GTP 10 141.1± 52.6 119.8 75.4-220.4 0.37 
GBR 3 70.7± 10.3 68.4 61.8-82.0 0.15 
GAS 3 132.2± 80.6 112.3 63.4-220.8 0.61 
GVM 7 133.8 ± 20 145.1 101.1-151.4 0.15 
GVG 2 93.1 ± 2.5 93.1 93.1-94.9 0.03 
GRG 4 122.5 ± 50.3 128.3 56.0-177.3 0.41 
GLM1 3 63.3 ± 9.2 66.0 53.1-70.9 0.15 
GFG 5 88.5 ± 24.8 102.3 61.0-11.4 0.28 
GSG 6 140.9 ± 93.1 110.1 54.3-268.5 0.66 

GRUPO III 

GSB 3 81.9 ± 40.4 75.4 45.1-125.2 0.49 
GST 4 150.8 ± 53.6 151.1 98.2-202.7 0.36 
GTL2 4 101.1 ± 17.2 102.6 83.0-116.2 0.17 
GPS3 4 157.7 ± 56.2 180.3 74.6-195.4 0.36 

Indicações das litologias como na tabela 4.3. 1- Nesta unidade litológica foram avaliadas duas 
amostras consideradas anómalas quanto à atividade em massa do 226Ra e com intervalo de 
variação de 365.0 a 534.4 Bq.kg-1; 2- No GTL surgem por vezes bolsadas com aspeto ruborizado 
tendo sido recolhidas três amostras que apresentam um intervalo de variação de 226Ra de 95.2 
a 1189.9 Bq.kg-1; 3- O GPS também apresenta por vezes este aspeto ruborizado tendo sido 
recolhida apenas uma amostra com atividade em massa de 226Ra de 809.0 Bq.kg-1. n- número 
de amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de 
variação. 
 
 

Nesta tabela verifica-se que no grupo dos metassedimentos, a mediana do FMR do 

ORD juntamente com o SUF do DPI e o SXS do DPS apresentam as atividades em massa 

de 226Ra mais elevadas (31.3; 30.2 e 29.1 Bq.kg-1, respetivamente) relativamente às restantes 
litologias (Fig. 4.10). Este resultado obtido pelo SUF terá influenciado o comportamento 
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elevado da mediana do DPI na análise por grupos (Fig. 4.9). Os extremos máximos destacam-

se no DPI, nomeadamente no DCU e SUF (97.4 e 69.5 Bq.kg-1, respetivamente; Tabela 4.6) 

 
Figura 4.10- Representação esquemática em barras da mediana relativa à atividade em massa 
do 226Ra estimados para todos os metassedimentos. Descrição das designações em abcissa como na 
tabela 4.3. 

 

Quanto aos granitóides, o valor da mediana para este elemento destaca-se no grupo 
II nas litologias do GVM, GRG, GTP e GAS (145.1; 128.3; 119.8 e 112.3 Bq.kg-1, 

respetivamente) e no grupo III nas litologias do GPS e GST (188.3; 180.3; 151.1 Bq.kg-1, 

respetivamente; Tabela 4.6; Fig. 4.11). Torna-se claro que os granitos GPS e GST foram os 
responsáveis pelo comportamento elevado da mediana obtida pelo grupo III na análise por 

grupos (Fig. 4.9). No entanto, as litologias granitóides com maior extremo máximo encontram-

se no grupo II no GMLS e no GSG (284.6 e 268.5 Bq.kg-1, respetivamente), destacando-se 

nitidamente das restantes. Além disso, nas litologias do grupo III, destacam-se os granitos 
GST e GPS com valores máximos muito superiores (202.7 e 195.4 Bq.kg-1, respetivamente) 

às restantes litologias graníticas (Tabela 4.6).  

Nas litologias graníticas designadas por GLM, GTL e GPS foram detetadas amostras 
com atividades em massa do 226Ra muito superiores aos valores médios das unidades onde 

ocorrem. Tratam-se pois, de anomalias que estão associadas à possível influência de fluidos 

hidrotermais no GLM e à ruborização da rocha por influência de fluidos metassomáticos 
tardios; esta questão será referida com maior detalhe na parte da discussão dos resultados. 

Os resultados destas amostras apresentam-se em rodapé na Tabela 4.6. O intervalo de 

valores do GLM com aspeto mais são e GTL ruborizado (365.0 a 534.4 Bq.kg-1 e 95.2 a 1189.9 

Bq.kg-1, respetivamente) é muito superior ao das unidades litológicas correspondentes (53.1 
a 70.9 Bq.kg-1 e 83.0 a 116.2 Bq.kg-1). No caso do GPS com aspeto ruborizado a atividade 
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medida é muito superior (809.0 Bq.kg-1) à mediana estimada para a litologia correspondente 

(180.3 Bq.kg-1; Tabela 4.6). Fazendo uma análise do coeficiente de variação na tabela 4.6 

observa-se unicamente nas formações metassedimentares do DCU e SUF (1.14 e 0.61, 
respetivamente) e nas litologias graníticas GAS, GSG e GMLS (0.61, 0.66 e 0.75, 

respetivamente) valores superiores a 0.5. Significa portanto, que nestas formações 

metassedimentares e litologias graníticas existe uma elevada dispersão nos dados 
relativamente à média e que intra-formação/litologia ocorre uma heterogeneidade no que 

respeita à atividade em massa do 226Ra (Tabela 4.6).  

 
Figura 4.11- Representação esquemática em barras da mediana relativa à atividade em massa 
do 226Ra estimada para todas as litologias graníticas. Descrição das designações em abcissa como na 
tabela 4.3. 

 





 

  
 
 
 
 
 
 
  Capítulo 5 

EMANAÇÃO E ESTIMATIVA DO POTENCIAL DE 
PRODUÇÃO DO GÁS RADÃO NAS ROCHAS 

 
1. Atividade em massa do 222Rn 

2. Coeficiente de emanação 

3. Potencial de produção de radão 

 

 

 

 

 

 



 



CAPÍTULO 5 
Emanação e estimativa do potencial de produção do gás radão nas rochas 

 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro             153 

5- EMANAÇÃO E ESTIMATIVA DO POTENCIAL DE 
PRODUÇÃO DO GÁS RADÃO NAS ROCHAS 

 

5.1- ATIVIDADE EM MASSA DO 222Rn 

 

Apresentam-se neste capítulo os resultados relativos à atividade em massa do radão 

(222Rn), o coeficiente de emanação, o potencial de produção de radão calculado, integrando 

como em casos anteriores metassedimentos, granitóides e respetivas unidades litológicas 

cartografadas.  

A análise da variabilidade dos dados será feita como anteriormente em várias escalas, 

comparando as grandes unidades cartografadas na área (metassedimentos vs granitóides), 

os grupos líticos integrados dentro destas (na base da cronologia), e ainda a nível da 

formação, no caso dos metassedimentos, ou das litologias, no caso dos granitóides. A 

distribuição das atividades em massa do 222Rn obtidas no conjunto de amostras analisadas 

expõem-se na figura 5.1. A distribuição é nitidamente assimétrica, aparentada ao tipo log-

normal, com 87% dos valores manifestamente inferiores a 20 Bq.kg-1 e bastante mais raros 

os superiores a 80 Bq.kg-1 (Fig. 5.1). A média aritmética global da distribuição é de 14.6 Bq.kg-

1 mas com desvio padrão elevado (29 Bq.kg-1); o intervalo de variação, como expectável, é 

também elevado variando de 0.4 a 233.7 Bq.kg-1.  

 
 

Figura 5.1- Histograma obtido a partir das frequências relativas e absolutas da atividade em massa do 
222Rn para a totalidade das litologias amostradas. Encontram-se também representados alguns 
parâmetros básicos estatísticos; N- número de amostras; D.P.- desvio-padrão; Min.- Mínimo; Máx.- 
Máximo. 
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5.1.1- METASSEDIMENTOS VERSUS GRANITÓIDES 

 

Na tabela 5.1 apresentam-se os dados estatísticos correspondentes à atividade em 

massa do 222Rn para a generalidade dos metassedimentos e granitóides da região em estudo.  

 

Tabela 5.1- Estatística descritiva de metassedimentos versus 
granitóides para a atividade em massa do 222Rn.  

222Rn (Bq.kg-1) 

  n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 49 5.7 ± 3.5 5.4 0.4-15.4 0.60 
GRA 71 13.3 ± 12.9 9.8 1.9-77.2 0.97 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na tabela 4.1; n- 
número de amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- 
Máximo; CV- Coeficiente de variação. 

 

A tabela 5.1 mostra que a mediana das amostras dos granitóides apresentam um valor 

mais elevado (9.8 Bq.kg-1) comparativamente aos metassedimentos (5.4 Bq.kg-1). Os 

extremos dos grupos GRA e MTS apresentam valores máximos de 77.2 e 15.4 Bq.kg-1, 

respetivamente (Tabela 5.1). Nos diagramas boxplot e para ambos os grupos, os dados 

concentram-se em torno do valor mínimo. A dispersão e a amplitude interquartil é bastante 

superior nos granitóides relativamente aos metassedimentos (Fig. 5.2).  

 

 

Figura 5.2- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos da atividade 
em massa do 222Rn estimados para os metassedimentos e granitóides. Descrição das designações em 
abcissa como na tabela 4.1. 
 



CAPÍTULO 5 
Emanação e estimativa do potencial de produção do gás radão nas rochas 

 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro             155 

Os granitóides apresentam um coeficiente de variação que chega quase a 1.0, ou seja, 

os granitóides possuem uma elevada dispersão nos dados relativamente à média revelando 

uma acentuada heterogeneidade intra-litologia no que respeita à atividade em massa de 222Rn 

(Tabela 5.1). 

 

5.1.2- GRUPOS  

 

Em virtude da relevância no tratamento de dados executado anteriormente, este 

mesmo método foi utilizado para os grupos de rochas existentes dentro dos metassedimentos 

e granitóides da região. Os parâmetros de tendência central e a variação da atividade em 

massa do 222Rn nestes grupos metassedimentares e granitóides da região em estudo 

expõem-se na tabela 5.2.  

 
Tabela 5.2- Estatística descritiva dos grupos de metassedimentos e granitóides 
para a atividade em massa do 222Rn. 

222Rn (Bq.kg-1) 

     n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 

CXG 10 4.7 ± 2.7 4.4 0.4-9.7 0.57 
ORD 9 6.6 ± 3.0 7.5 1.8-10.4 0.46 
DPI 10 6.3 ± 5.0 4.8 1.0-15.4 0.80 
DPS 20 5.5 ± 3.2 5.3 0.4-10.7 0.59 

GRA 

GRUPO I 4 17.0 ± 6.1 17.0 9.8-24.2 0.36 
GRUPO II 52 9.5± 8.4 6.5 1.9-43.2 0.88 
GRUPO III 15 25.5 ± 18.8 18.8 6.7-77.2 0.74 

Indicações dos grupos de metassedimentos e granitóides como na Tabela 7.2; n- número de 
amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de 
variação. 

 

Da observação da tabela 5.2, verifica-se que nos metassedimentos (MTS) a mediana 

do grupo ORD é superior (7.5 Bq.kg-1) aos restantes grupos. O valor máximo de 222Rn obtido 

nos MTS foi de 15.4 Bq.kg-1 para o DPI (Fig. 5.3). Contudo verifica-se que ocorre um 

significativo aumento no coeficiente de variação no grupo DPI (0.80) e como tal, este aumento 

expressivo indica uma elevada heterogeneidade nos valores da atividade em massa do 222Rn 

(Tabela 5.2). Para os grupos metassedimentares, observa-se que os dados estão 

concentrados apenas para valores mais baixos no DPI e DPS (Fig. 5.3). De um modo geral, 

existe uma maior dispersão dos dados e maior amplitude interquartil no DPI e menor para o 

CXG (Fig. 5.3). 

 No grupo dos granitóides, o grupo III destaca-se dos restantes, uma vez que a 

mediana é a mais elevada (18.8 Bq.kg-1; Tabela 5.2). Contudo, é importante salientar o 

extremo máximo do grupo III (77.2 Bq.kg-1) que representa os granitos biotíticos pós-
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tectónicos (Tabela 5.2). O grupo II é de todos os grupos pertencentes aos granitóides, o que 

possui uma mediana (6.5 Bq.kg-1) e um extremo mínimo (1.9 Bq.kg-1) muito inferiores aos 

restantes (Tabela 5.2; Fig. 5.3). No entanto, os grupos II e III apresentam um coeficiente de 

variação acima dos 0.5, o que significa uma elevada dispersão nos dados relativamente à 

média e que existe uma elevada heterogeneidade intra-litologia no que respeita à atividade 

em massa de 222Rn (Tabela 5.2).  

Os diagramas boxplot da figura 5.3 mostram uma dispersão mais acentuada dos dados 

nas unidades granitoides comparativamente às metassedimentares. No primeiro caso, a 

maior dispersão de dados, amplitude interquartil é patente no grupo II. No entanto, verifica-se 

apenas para este mesmo grupo II uma maior concentração de dados para valores mais baixos 

(Fig. 5.3). 

 

 
Figura 5.3- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos da atividade 
em massa do 222Rn estimados para os grupos dos metassedimentos e granitóides. Descrição das 
designações em abcissa como na tabela 4.2. 
 

 

5.1.3- FORMAÇÕES E LITOLOGIAS 

 

Ao se efetuar uma descrição mais especificada do comportamento da atividade em 

massa do 222Rn nas litologias existentes em cada grupo, utilizou-se o mesmo critério anterior 
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de representação e análise de dados. Na tabela 5.3 apresentam-se alguns dados estatísticos 

referentes a formações (metassedimentos) e litologias (graníticas).  

 
Tabela 5.3- Estatística descritiva das litologias dos metassedimentos e granitóides para 
a atividade em massa do 222Rn.  

222Rn (Bq.kg-1) 

     n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

CXG 
FDE 5 4.6 ± 1.9 3.9 2.9-7.8 0.41 
FPI 5 4.8± 3.5 5.7 0.4-9.7 0.73 

ORD 

OVB 3 5.1± 4.6 3.3 1.8-10.4 0.89 
FMR 3 8.2 ± 0.7 8.1 7.5-9.0 0.09 
FMO 3 6.4 ± 2.8 6.3 3.7-9.3 0.44 

DPI 
SUF 4 6.3± 3.2 7.1 1.9-9.1 0.51 
DCU 6 6.2± 6.3 3.4 1.0-15.4 1.01 

DPS 

OFC 4 4.9 ± 4.0 3.7 1.8-10.5 0.82 
SQS 6 4.0 ± 3.0 3.6 0.4-9.1 0.75 
SXS 6 5.0 ± 2.5 4.5 2.3-8.9 0.51 
DGC 4 8.9 ± 1.5 8.6 7.5-10.7 0.17 

GRUPO II 
 

GFZ 3 16.5± 8.9 12.4 10.4-26.7 0.54 
GPD 2 16.0 ± 10.3 16.0 8.7-23.3 0.64 
GMLS 4 20.2 ± 15.8 14.8 8.2-43.2 0.78 
GTP 10 7.2± 5.8 4.1 1.9-15.8 0.81 
GBR 3 6.5± 1.8 6.5 4.7-8.3 0.28 
GAS 3 11.4± 6.8 11.0 4.7-18.4 0.60 
GVM 7 6.8 ± 6.3 4.0 2.0-19.5 0.92 
GVG 2 3.8 ± 0.8 3.8 3.3-4.4 0.20 
GRG 4 10.6 ± 7.6 8.1 5.0-21.3 0.71 
GLM1 3 19.2 ± 12.0 12.4 12.1-33.1 0.63 
GFG 5 4.4 ± 1.7 4.5 2.0-6.5 0.38 
GSG 6 4.9 ± 1.5 5.0 3.2-6.9 0.31 

GRUPO III 

GSB 3 45.1 ± 31.1 43.0 15.1-77.2 0.69 
GST 4 20.2 ± 6.2 21.6 12.0-25.5 0.31 
GTL2 4 17.4 ± 2.9 18.2 13.2-19.9 0.17 
GPS3 4 24.3 ± 20.9 18.0 6.7-54.5 0.86 

Indicações das litologias como na tabela 4.3; 1- Nesta unidade litológica foram avaliadas duas 
amostras consideradas anómalas quanto à atividade em massa do 222Rn e com intervalo de 
variação de 4.2 a 12.6 Bq.kg-1; 2- No GTL surgem por vezes bolsadas com aspeto ruborizado 
tendo sido recolhidas três amostras que apresentam um intervalo de variação de 222Rn de 74.0 
a 233.7 Bq.kg-1; 3- O GPS também apresenta por vezes este aspeto ruborizado tendo sido 
recolhida apenas uma amostra com atividade em massa de 222Rn de 190.2 Bq.kg-1. n- número 
de amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de 
variação. 
 

Os dados estatísticos expostos na tabela 5.3 mostram que, no grupo das litologias 

metassedimentares, a mediana do DGC do DPS (8.6 Bq.kg-1) juntamente com o FMR do ORD 

(8.1 Bq.kg-1) e o SUF do DPI (7.1 Bq.kg-1) a emanação de 222Rn é superior às restantes 
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litologias metassedimentares (Tabela 5.3; Fig. 5.4). O valor mais frequente e elevado no caso 

do FMR justifica a mediana mais elevada no grupo ORD, como referido anteriormente (Tabela 

5.2). Os extremos máximos de 222Rn encontrados no grupo dos metassedimentos foram 

observados no DCU e no DGC (15.4 e 10.7 Bq.kg-1, respetivamente; Tabela 5.3). 

Quanto às litologias granitoides, e no que respeita ao grupo II, os valores mais 

elevados da mediana e superiores a 10 Bq.kg-1 foram medidos em amostras dos litótipos GFZ, 

GPD, GMLS, GAS e GLM. Os litótipos do grupo III têm os valores médios mais elevados do 

conjunto amostrado, variáveis entre 21.6 e 43.0 Bq.kg-1; Tabela 5.3; Fig. 5.5). Neste último 

grupo, verifica-se que o GSB contribuiu significativamente para o comportamento elevado da 

mediana do grupo III na análise por grupos (Tabela 5.2).  

 

 
Figura 5.4- Representação esquemática em barras da mediana relativa à atividade em massa do 222Rn 
estimados para as litologias do grupo dos metassedimentos. Descrição das designações em abcissa 
como na tabela 4.3. 
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Figura 5.5- Representação esquemática em barras da mediana relativa à atividade em massa do 222Rn 
estimados para as litologias do grupo dos granitóides. Descrição das designações em abcissa como 
na tabela 4.3. 

 

Tal como descrito no capítulo anterior, também aqui foram analisadas amostras 

colhidas em alguns dos litótipos graníticos e que apresentavam valores várias vezes 

superiores ao fundo da unidade. Os resultados das litologias graníticas onde foram detetadas 

amostras com atividades em massa de 226Ra superiores aos valores médios das unidades 

onde ocorrem apresentam-se em rodapé na tabela 5.3. Os valores obtidos nestas amostras 

são, em geral, bastante superiores (74.0 a 233.7 Bq.kg-1) ao da litologia correspondente (13.2 

a 19.9 Bq.kg-1; Tabela 5.3). Para além disso, o valor obtido para o GPS com aspeto ruborizado 

é muito superior (190.2 Bq.kg-1) à mediana estimada para a litologia correspondente (18.0 

Bq.kg-1; Tabela 5.3). 

Quanto à análise do coeficiente de variação, observa-se através da tabela 5.3 que as 

litologias metassedimentares do DCU, OVB, OFC, SQS, FPI, SXS, SUF e a grande maioria 

das litologias do grupo II e III possuem um coeficiente de variação superior a 0.5, sugerindo 

uma elevada dispersão nos dados relativamente à média e uma acentuada heterogeneidade 

intra-formação/litologia (Tabela 5.3). 
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5.2- COEFICIENTE DE EMANAÇÃO 

 

O coeficiente de emanação traduz a relação entre o número de átomos de radão 

libertados dos minerais para os poros da rocha e os produzidos pelo decaimento do 226Ra 

parental integrado na estrutura dos grãos minerais.  

Na figura seguinte encontra-se representado um histograma de frequências do 

coeficiente de emanação no conjunto de amostras analisadas, mostrando uma distribuição 

nitidamente assimétrica e aparentada ao tipo log-normal, com 87% da concentração dos 

dados manifestamente localizados para valores abaixo de 40% e bastante mais raros os 

superiores a 80% (Fig. 5.6). A média aritmética é de 20.8%, com desvio padrão elevado 

(20.0%).  

 
Figura 5.6- Histograma obtido a partir das frequências relativas e absolutas do coeficiente de 
emanação (CE) para a totalidade das litologias amostradas. Encontram-se também representados 
alguns parâmetros básicos estatísticos; N- número de amostras; D.P.- desvio-padrão; Min.- Mínimo; 
Máx.-Máximo. 

 

 

 

5.2.1- METASSEDIMENTOS VERSUS GRANITÓIDES 

 

Na tabela 5.4 encontram-se apresentados os dados estatísticos do coeficiente de 

emanação (CE) e que se visualizam sinteticamente na figura 5.7 para a generalidade dos 

metassedimentos e granitóides.  
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Tabela 5.4- Estatística descritiva de metassedimentos versus 
granitóides para o coeficiente de emanação.   

CE (%) 

  n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 49 28.7 ± 20.7 23.4 1.7-84.7 0.72 
GRA 71 14.2 ± 14.3 10.8 1.4-73.1 1.01 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na tabela 4.1; n- número 
de amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- 
Coeficiente de variação. 

 

 

Na tabela 5.4 verifica-se que a mediana das amostras dos metassedimentos (23.4%) 

é mais do dobro do valor encontrado para os granitóides (10.8%). Significa portanto, que os 

metassedimentos possuem uma maior capacidade de libertar o radão produzido que os 

granitóides. Os grupos MTS e GRA apresentam extremos máximos de 84.7 e 73.1% (Tabela 

5.4). Os coeficientes de variação para ambos revelaram-se superiores a 0.5, sugerindo uma 

elevada dispersão nos dados relativamente à média e uma heterogeneidade mais acentuada 

intra-formação metassedimentar (Tabela 5.4; Fig. 5.7). 

 

 

 
Figura 5.7- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos do coeficiente 
de emanação estimados para os metassedimentos e granitóides. Descrição das designações em 
abcissa como na tabela 4.1. 
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5.2.2- GRUPOS 

 

Para facilitar a interpretação do tratamento de dados executado anteriormente, este 

mesmo método foi utilizado para os grupos de rochas existentes dentro dos metassedimentos 

e granitóides da região. O comportamento do coeficiente de emanação nestes grupos 

metassedimentares e granitóides da região em estudo encontra-se representado na tabela 

5.5. 

 
Tabela 5.5- Estatística descritiva dos grupos de metassedimentos e granitóides 
para o coeficiente de emanação.  

CE (%) 

     n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 

CXG 10 27.0 ± 18.2 22.8 1.7-62.4 0.67 
ORD 9 33.3 ± 22.5 26.0 10.0-77.1 0.67 
DPI 10 29.5 ± 28.8 21.6 3.5-84.7 0.98 
DPS 20 27.0 ± 17.6 24.5 7.9-59.3 0.65 

GRA 

GRUPO I 4 28.2 ± 9.6 32.8 13.8-33.6 0.34 
GRUPO II 52 9.9 ± 8.8 8.8 1.4-46.6 0.91 
GRUPO III 15 25.2 ± 21.7 16.2 3.4-73.1 0.86 

Indicações dos grupos de metassedimentos e granitóides como na tabela 4.2; n- número de 
amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de 
variação. 
 
 
 

Na tabela 5.5 verifica-se que os valores médios são relativamente próximos para todas 

as formações metassedimentares, variando no estreito intervalo situado entre 21.6% e 26%. 

Nos granitóides a variabilidade entre grupos é bem mais significativa, flutuando entre 8.8% 

(grupo II) e 32.8% no grupo I. A dispersão é menor neste último grupo, bem como nas 

unidades do DPS, CXG e do ORD (Tabela 5.5). Para além disso, verifica-se na figura 5.8 uma 

maior amplitude interquartil no ORD e grupo III. 
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Figura 5.8- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos do coeficiente 
de emanação estimados para os grupos dos metassedimentos e granitóides. Descrição das 
designações em abcissa como na tabela 4.2. 

 

 

 

5.2.3- FORMAÇÕES E LITOLOGIAS 

 

Para descrever em detalhe o comportamento do coeficiente de emanação nas 

litologias existentes em cada grupo, utilizou-se o mesmo critério anterior de representação e 

análise dos dados. Encontram-se representados na tabela 5.6 alguns dados estatísticos 

relativos a formações (metassedimentos) e litologias (granitos) e representando-se ainda 

graficamente a distribuição da mediana pelas diversas litologias e formações nas figuras 5.9 

e 5.10. 
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Tabela 5.6- Estatística descritiva das litologias dos metassedimentos e granitóides para 
o coeficiente de emanação. 

CE (%) 

     n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

CXG 
FDE 5 27.9 ± 19.7 20.8 15.7-62.4 0.70 
FPI 5 26.1 ± 18.8 31.3 1.7-50.8 0.72 

ORD 

OVB 3 17.4 ± 9.4 14.2 10.0-28.0 0.54 
FMR 3 33.2 ± 19.6 26 18.3-55.4 0.59 
FMO 3 49.4 ± 27.9 49.9 21.3-77.1 0.56 

DPI 
SUF 4 18.1± 8.1 17.5 10.6-26.6 0.45 
DCU 6 37.1± 35.7 24.1 3.5-84.7 0.96 

DPS 

OFC 4 26.5 ± 22.3 20.3 8.8-56.4 0.84 
SQS 6 26.4 ± 17.3 24 7.9-51.7 0.65 
SXS 6 17.7 ± 10.3 15.1 9.0-36.4 0.58 
DGC 4 42.5 ± 17.0 41.7 27.5-59.3 0.40 

GRUPO II 

GFZ 3 17.2 ± 6.2 17.8 10.7-23.0 0.36 
GPD 2 22.6 ± 15.7 22.6 11.5-33.7 0.70 
GMLS 4 14.5 ± 0.8 14.8 13.4-15.2 0.05 
GTP 10 6.5± 6.3 2.3 1.4-15.8 0.97 
GBR 3 9.4± 3.3 10.5 5.7-12.1 0.35 
GAS 3 12.0± 8.5 16.4 2.1-17.4 0.71 
GVM 7 5.3 ± 4.6 3.4 1.4-13.5 0.87 
GVG 2 4.1 ± 0.7 4.1 3.6-4.6 0.17 
GRG 4 9.4 ± 5.3 9.4 2.8-15.7 0.57 
GLM1 3 29.4± 15.0 22.8 18.8-46.6 0.51 
GFG 5 5.6 ± 3.4 4.7 1.8-10.4 0.60 
GSG 6 5.5 ± 4.8 2.9 1.7-12.0 0.87 

 
 

GRUPO III 

GSB 3 50.7 ± 15.2 57.1 33.4-61.7 0.30 
GST 4 14.7 ± 7.6 11.4 9.8-26.0 0.52 
GTL2 4 17.7 ± 4.9 18.7 11.5-22.1 0.28 
GPS3 4 24.1 ± 32.8 9.9 3.4-73.1 1.36 

Indicações das litologias como na tabela 4.3; 1- Nesta unidade litológica foram avaliadas duas 
amostras consideradas anómalas quanto ao valor do coeficiente de emanação e com intervalo 
de variação de 0.8 a 3.4%; 2- No GTL surgem por vezes bolsadas com aspeto ruborizado tendo 
sido recolhidas três amostras que apresentam um intervalo de variação no coeficiente de 
emanação de 7.9 a 90.3%; 3- O GPS também apresenta por vezes este aspeto ruborizado tendo 
sido recolhida apenas uma amostra com coeficiente de emanação de 23.5%. n- número de 
amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de variação. 

  

 

Da observação da tabela 5.6 verifica-se que no grupo dos metassedimentos, a 

mediana do FMO do ORD (49.9%) juntamente com o DGC do DPS (41.7%) e o FPI do CXG 

(31.3%) apresentam um coeficiente de emanação superior às restantes litologias (Tabela 5.6; 

Fig. 5.9). Os extremos máximos para os grupos metassedimentares foram superiores no DCU 

e no FMO (84.7 e 77.0%, respetivamente; Tabela 5.6). Relativamente aos granitóides, a 
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mediana deste parâmetro destaca-se no GSB do grupo III (57.1%), no grupo II nas litologias 

do GLM e GPD (22.8 e 22.6%, respetivamente; Tabela 5.6; Fig. 5.10). 

No grupo II a litologia com maior extremo máximo é o GLM (46.6%; Tabela 5.6), 

enquanto no grupo III, o GPS apresenta um valor máximo muito superior (73.1%) 

relativamente às restantes litologias (Tabela 5.6). Os resultados das litologias graníticas onde 

foram detetadas amostras com atividades de 226Ra superiores aos valores médios das 

unidades onde ocorrem, apresentam-se em rodapé na tabela 5.6. O intervalo de valores do 

coeficiente de emanação no GLM com aspeto são revelou-se bastante inferior (0.8 a 3.4%) 

ao da unidade litológica correspondente (18.8 a 46.6%; Tabela 5.6). No entanto, o contrário 

verifica-se para o GTL ruborizado uma vez que o intervalo de variação é bastante superior 

(7.9 a 90.3%) ao da litologia correspondente (11.5 a 22.1%; Tabela 5.6). Para além disso, o 

valor obtido para o GPS também com aspeto ruborizado é muito superior (23.5%) à mediana 

estimada para a litologia correspondente (9.9%; Tabela 5.6). 

Efetuando a análise do coeficiente de variação através da tabela 5.6 observa-se que 

a grande maioria das formações metassedimentares e litologias graníticas apresentam um 

valor superior a 0.5, o que significa que, nestas formações metassedimentares e litologias 

graníticas existe uma elevada dispersão de dados relativamente à média e que intra-

formação/litologias ocorre alguma heterogeneidade no que respeita ao coeficiente de 

emanação (Tabela 5.6).  

 

Figura 5.9- Representação esquemática em barras da mediana relativa ao coeficiente de emanação 
estimado para os metassedimentos. Descrição das designações em abcissa como na tabela 4.3. 
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Figura 5.10- Representação esquemática em barras da mediana relativa ao coeficiente de emanação 
estimados para os granitóides. Descrição das designações em abcissa como na tabela 4.3. 

 

 

5.3- POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE RADÃO 

 

A quantidade de radão disponível para o transporte até à superfície é dada pelo 

potencial de produção de radão (PRn). Este parâmetro, como descrito no capítulo 2 (métodos 

e técnicas) é calculado a partir do coeficiente de emanação, da atividade de rádio e da 

densidade aparente. Os valores das primeiras variáveis já foram apresentados anteriormente. 

Como referido no capítulo 2, foram também efetuadas medições de densidade aparente em 

amostras das diversas litologias expondo-se os valores médios na tabela 5.7. 

 
Tabela 5.7- Estatística descritiva para a densidade aparente (ρb) dos grupos 
metassedimentares e granitóides. 

ρb (kg.m-3) 

     n µ 

MTS 

CXG 10 2619 
ORD 9 2504 
DPI 10 2397 
DPS 20 2403 

GRA 

GRUPO I 4 2659 
GRUPO II 52 2590 
GRUPO III 13 2587 

Indicações dos grupos de metassedimentos e granitóides 
como na tabela 4.2; n- número de amostras; µ- Média. 
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Da observação da tabela 5.7 verifica-se que nos grupos metassedimentares e 

granitóides a média é superior no grupo CXG (2619 kg.m-3) e no grupo I (2659 kg.m-3; Tabela 

5.7). Importa salientar também que entre os grupos II (2590 kg.m-3) e III (2587 kg.m-3) não 

existem diferenças muito significativas (Tabela 5.7). Eram expectáveis valores mais elevados 

no grupo I dos granitóides uma vez que integra rochas de composição intermédia, como os 

granodioritos.  

A distribuição do potencial de produção de radão obtida no conjunto de amostras 

analisadas expõe-se na figura 5.11. Esta distribuição é claramente assimétrica e aparentada 

ao tipo log-normal, com 96% dos valores manifestamente localizados para valores abaixo de 

500 Bq.m−3.h−1 e bastante mais raros entre os 3500 a 4000 Bq.m−3.h−1 (Fig. 5.11). A média 

aritmética é de 205.3 Bq.m−3.h−1, mas com desvio padrão elevado (343.3 Bq.m−3.h−1) e 

intervalo de variação situado entre os extremos 7.5 e 3567 Bq.m−3.h−1. 

 
Figura 5.11- Histograma obtido a partir das frequências relativas e absolutas do potencial produção de 
radão (PRn) para a totalidade das litologias amostradas. Encontram-se também representados alguns 
parâmetros básicos estatísticos; N- número de amostras; D.P.- desvio-padrão; Min.- Mínimo; Máx.- 
Máximo. 
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5.3.1- METASSEDIMENTOS VERSUS GRANITÓIDES 

 

Os dados estatísticos correspondentes ao potencial de produção de radão (PRn) na 

generalidade dos metassedimentos e granitóides da região estudada encontram-se 

representados na tabela 5.8 e visualizam-se na figura 5.12.  

 
Tabela 5.8- Estatística descritiva de metassedimentos versus 
granitóides para o potencial de produção de radão (PRn). 

PRn (Bq.m−3.h−1) 

  n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 49 104.7 ± 63.5 93.0 7.5-280.6 0.61 
GRA 69 229.2 ± 175.5 172.4 38-829.8 0.77 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na tabela 4.1; n- número 
de amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- 
Coeficiente de variação. 

 

Na figura 5.12 a mediana nos granitóides destaca-se quase no dobro do valor (172.4 

Bq.m−3.h−1) relativamente aos metassedimentos (93.0 Bq.m−3.h−1; Tabela. 5.8).  

 

 
Figura 5.12- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos do potencial 
de produção de radão estimados para os metassedimentos e granitóides. Descrição das designações 
em abcissa como na tabela 4.1. 

 

Quanto aos extremos máximos dos grupos GRA e MTS, verificam-se valores de 829.8 

e 280.6 Bq.m−3.h−1, respetivamente (Tabela 5.8). Assim sendo, verifica-se que o primeiro valor 

máximo corresponde a uma amostra do GMLS e o segundo ao DCU (Anexo D.1; Tabela 5.8).  
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Os coeficientes de variação para ambos revelaram-se superiores a 0.5, sugerindo uma 

elevada dispersão nos dados relativamente à média e uma heterogeneidade mais acentuada 

intra-litologias graníticas (Tabela 5.8).  

 

 

5.3.2- GRUPOS 

 

Como em casos anteriores, foi utilizado o mesmo método de tratamento de dados para 

os grupos de rochas existentes dentro dos metassedimentos e granitóides da região. O 

comportamento do PRn nestes grupos metassedimentares e granitóides da região em estudo 

encontra-se representado na tabela 5.9 e na figura 5.13. 

 
Tabela 5.9- Estatística descritiva dos grupos de metassedimentos e granitóides para 
o potencial de produção de radão (PRn).  

PRn (Bq.m−3.h−1) 

     n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

MTS 

CXG 10 93.1± 52.4 87.4 8.5-194.5 0.56 
ORD 9 122.0 ± 57.5 117.9 36.3-204.8 0.47 
DPI 10 112.1 ± 89.2 88.9 16.5-280.6 0.80 
DPS 20 98.9 ± 58.7 90.8 7.5-202.5 0.59 

GRA 

GRUPO I 4 335.8 ± 100.8 350.6 205.5-436.8 0.30 
GRUPO II 52 184.6± 161.3 124.4 38.0-829.8 0.87 
GRUPO III 13 375.1 ± 161.1 356.7 131.9-802.3 0.43 

Indicações dos grupos de metassedimentos e granitóides como na tabela 4.2; n- número de 
amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de 
variação. 
 
 
 

Nos metassedimentos a mediana do grupo ORD é superior (117.9 Bq.m−3.h−1) aos 

restantes grupos que por sua vez têm valores muito próximos (Tabela 5.9; Fig. 5.13). Quanto 

aos granitóides, os grupos III e I destacam-se com uma mediana muito superior (356.7 e 350.6 

Bq.m−3.h−1) relativamente ao grupo II, com valor de 124,4 Bq.m−3.h−1 (Tabela 5.9; Fig. 5.13). 

Esta situação já seria expectável atendendo aos valores obtidos neste grupo lítico para as 

atividades em massa de 226Ra e 222Rn. 

Recorrendo à análise do coeficiente de variação, confirma-se que os grupos DPI dos 

MTS (0.80) e o grupo II dos GRA (0.87) são de facto os que possuem uma maior dispersão 

de dados do PRn em relação à média e uma acentuada heterogeneidade intra-formações/ 

litologias (Tabela 5.9). De um modo geral, existe uma maior amplitude interquartil no DPI e 

grupo II (Fig. 5.13).  
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 Figura 5.13- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos do potencial 
de produção de radão estimados para os grupos dos metassedimentos e granitóides. Descrição das 
designações em abcissa como na tabela 4.2. 

 
 
 

 

 

5.3.3- FORMAÇÕES E LITOLOGIAS 

 

 

Na tabela 5.10 projetam-se os dados estatísticos estimados para as diferentes 

formações (metassedimentos) e litologias (graníticas) e projetados na figura 5.14. 

Assim verifica-se que no grupo MTS a mediana da FMR (159.3 Bq.m−3.h−1), da DGC 

(151.4 Bq.m−3.h−1) juntamente com a SUF (133.2 Bq.m−3.h−1) apresentam um PRn superior às 

restantes litologias (Tabela 5.10; Fig. 5.14).  
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Tabela 5.10- Estatística descritiva das litologias dos metassedimentos e granitóides 
para o potencial de produção de radão (PRn). 

PRn (Bq.m−3.h−1) 

     n µ+σ Mediana Min-Máx CV 

CXG 
FDE 5 88.3 ± 31.5 81.8 59.8-139.8 0.36
FPI 5 97.9 ± 71.7 116.6 8.5-194.5 0.73

ORD 

OVB 3 103.6 ± 89.2 69.7 36.3-204.8 0.86
FMR 3 138.7 ± 41.1 159.3 91.3-165.3 0.30
FMO 3 123.7 ± 51.6 117.9 75.3-178.0 0.42

DPI 
SUF 4 114.0± 53.6 133.2 36.9-152.6 0.47
DCU 6 110.9± 112.2 59.0 16.5-280.6 1.01

DPS 

OFC 4 92.0 ± 79.0 66.1 33.2-202.5 0.86
SQS 6 76.8 ± 58.3 67.3 7.5-176.3 0.76
SXS 6 88.1 ± 47.2 76.0 37.2-161.3 0.54
DGC 4 155.3 ± 25.7 151.4 131.1-187.5 0.17

GRUPO II 

GFZ 3 319.1 ± 174.4 235.2 202.5-519.5 0.55
GPD 2 307.3 ± 196.7 307.3 168.3-446.4 0.64
GMLS 4 391.0± 303.6 289.5 155.1-829.8 0.78
GTP 10 140.9± 113.5 81.5 38.0-309.7 0.81
GBR 3 116.1± 26.8 116.1 91.9-145.0 0.23
GAS 3 223.3± 134.4 213.1 94.3-362.4 0.60
GVM 7 135.0 ± 124.8 79.2 40.5-386.5 0.92
GVG 2 76.4 ± 15.1 76.4 65.7-87.0 0.20
GRG 4 207.2 ± 145.1 159.2 98.6-412.0 0.70
GLM1 3 363.5 ± 231.3 235.3 224.6-630.5 0.64
GFG 5 87.2 ± 33.2 91.3 39.3-129.6 0.38
GSG 6 97.0 ± 29.8 98.7 62.8-136.6 0.31

GRUPO III 

GSB 2 544.8 ± 364.2 544.8 287.3-802.3 0.67
GST 4 389.8 ± 119.4 411.8 235.9-499.7 0.31
GTL2 4 346.7 ± 58.2 361.5 264.3-399.3 0.17
GPS3 3 280.3 ± 136.5 308.3 131.9-400.6 0.49

Indicações das litologias como na tabela 4.3; 1- Nesta unidade litológica foram avaliadas duas 
amostras consideradas anómalas onde se verificou um potencial de produção do radão com um 
intervalo de variação de 83.9 a 249.6 Bq.m-3.h-1; 2- No GTL todas as amostras com aspeto ruborizado 
encontravam-se demasiado alteradas, impossibilitando a análise da densidade e posterior 
estimação do potencial de produção de radão; 3- O GPS também apresenta por vezes este aspeto 
ruborizado tendo sido recolhida apenas uma amostra que apresenta um potencial de produção de 
radão de 3566.6 Bq.m-3.h-1. n- número de amostras; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- 
Máximo; CV- Coeficiente de variação. 

 

Como se discutiu anteriormente, a mediana do grupo ORD é superior aos restantes 

grupos (Tabela 5.9) em parte devido a este comportamento elevado por parte da FMR (Tabela 

5.10). O maior extremo máximo do PRn observado nas formações metassedimentares 

ocorreu no DCU e no OVB (280.6 e 204.8 Bq.m−3.h−1 respetivamente; Tabela 5.10). Efetuando 

a análise do coeficiente de emanação observa-se através da tabela 5.10, que a grande maioria 

das litologias metassedimentares apresentam um coeficiente de variação superior a 0.5 (FPI, 
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OVB, DCU, OFC, SQS e SXS), o que significa que estas litologias possuem uma grande 

dispersão de dados relativamente à média e uma acentuada heterogeneidade intra-formação. 

 
Figura 5.14- Representação esquemática em barras da mediana relativa ao potencial de produção de 
radão estimados os metassedimentos. Descrição das designações em abcissa como na tabela 4.3. 

 

Quanto às litologias graníticas, a mediana deste parâmetro destaca-se no GSB do 

grupo III (544.8 Bq.m−3.h−1) e no GPD do grupo II (307.3 Bq.m−3.h−1; Tabela 5.10; Fig. 5.15). 

Uma vez mais se comprova que o granito GSB justifica o elevado comportamento da mediana 

do grupo III na análise por grupos (tabela 5.9).  

No grupo II as litologias com maior extremo máximo são o GMLS e GLM com 829.8 e 

630.5 Bq.m−3.h−1, respetivamente (Tabela 5.10). Quanto às litologias do grupo III, as litologias 

GSB (802.3 Bq.m−3.h−1) e GST (499.7 Bq.m−3.h−1) apresentam valores máximos muito 

superiores relativamente às restantes litologias (Tabela 5.10). Os resultados das litologias 

graníticas onde foram detetadas amostras com atividades de 226Ra superiores aos valores 

médios das unidades onde ocorrem apresentam-se em rodapé na tabela 5.10. O intervalo de 

valores do potencial de produção de radão no GLM com aspeto são revelou-se bastante 

inferior (83.9 a 249.6 Bq.m−3.h−1) ao da unidade litológica correspondente (224.6 a 630.5 

Bq.m−3.h−1). O valor obtido para o GPS também com aspeto ruborizado é muito superior 

(3566.6 Bq.m−3.h−1) à mediana estimada para a litologia correspondente (354.4 Bq.m−3.h−1; 

Tabela 5.10). Nas litologias graníticas, a grande dispersão de dados relativamente à média 

manifesta-se na maioria das litologias do grupo II (Tabela 5.10). 
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Figura 5.15- Representação esquemática em barras da mediana relativa ao potencial de produção de 
radão estimados para os granitóides. Descrição das designações em abcissa como na tabela 4.3. 

 

 





 

  
 
 
 
 
 
  Capítulo 6 

 CONCENTRAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS 
RADÃO NOS SOLOS 

 

1. Concentração de gás radão nos solos 

2. As estruturas regionais como principais vias de 

condução do radão nos solos 
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6- CONCENTRAÇÃO E TRANSPORTE DE GÁS RADÃO NOS 
SOLOS 

 
6.1- CONCENTRAÇÃO DE GÁS RADÃO NOS SOLOS 

 
A organização dos dados obtidos sobre concentração de radão nos solos em 

diferentes classes permitiu obter um histograma de frequências que se projeta na figura 6.1. 

A distribuição é assimétrica e aparentada ao tipo log-normal, sendo evidente a concentração 
de dados manifestamente localizados para valores abaixo de 200 kBq.m-3 (88%) e mais 

raramente acima de 400 kBq.m-3 (Fig. 6.1). A média aritmética do total de dados é de 111 

kBq.m-3, desvio padrão de 159 kBq.m-3 e o máximo observado foi de 1330 kBq.m-3 (Fig. 6.1). 

 
Figura 6.1- Histograma obtido a partir do conjunto de dados obtidos sobre a concentração de radão 
dos solos. Encontram-se também representados alguns parâmetros básicos estatísticos; n- número de 
medições; D.P.- desvio-padrão; Min.- Mínimo; Máx.- Máximo. 

 

Como expectável, as concentrações de gás radão nos solos apresentam uma ampla 

distribuição, com valores para os metassedimentos e granitóides entre 1 e 1330 kBq.m-3 (Fig. 
6.2). A análise integrada desta última figura permite concluir que a maioria dos valores mais 

elevados se concentram nas áreas com solos de natureza granítica, em particular nas que 

são compostas pelos granitos biotíticos integrados no grupo III. 
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6.1.1- METASSEDIMENTOS VERSUS GRANITÓIDES 
 

Na tabela 6.1 encontram-se representados os dados estatísticos da concentração de 
radão nos solos nos metassedimentos (MTS) e granitóides (GRA) da região em estudo. A 

média geométrica foi estimada para a concentração de radão nos solos, única e 

exclusivamente para posterior comparação com outros dados obtidos noutras regiões 

geologicamente similares a esta.  
 

 
Tabela 6.1 - Estatística descritiva de metassedimentos versus granitóides para a 
concentração de radão nos solos.  
 

222Rn SOLOS (kBq.m-3) 

  n µ+σ Média  
Geométrica Mediana Min-Máx CV 

MTS 71 42 ± 47 22 23 1-208 1.14 
GRA 104 159 ± 189 100 111 2-1330 1.18 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na tabela 4.1; n- número de medições; µ- 
Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de variação. 
 

 
Para a análise da concentração de radão nos solos, também se utilizou como em casos 

anteriores a mediana como termo central. Assim sendo, a mediana da concentração de radão 

nos solos dos granitóides (GRA), apresenta-se como expectável com um valor bastante 
superior (111 kBq.m-3) relativamente aos metassedimentos (23 kBq.m-3;Tabela 6.1; Fig. 6.3). 

Para além disso, o extremo máximo no grupo dos granitóides também se destaca (1330 

kBq.m-3) comparativamente ao dos metassedimentos (208 kBq.m-3;Tabela 6.1).  
Os valores elevados em ambos os casos do desvio padrão e do coeficiente de 

variação, indicam a presença de populações com elevada heterogeneidade no que se refere 

à concentração de radão em solos. Esta caraterística está também bem patente no diagrama 

da figura 6.3.  
 

 

 



 

 

 
Figura 6.2- Classificação da concentração de radão nos solos em kBq.m-3 da região em estudo. A descrição da legenda relativa ao mapa é semelhante à 

representada no Apêndice A.1. As linhas numeradas a castanho referem-se às coordenadas geográficas WGS84.  
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Figura 6.3- Representação esquemática em Boxplot dos parâmetros básicos estatísticos da 
concentração de radão nos solos dos metassedimentos e granitóides. Descrição das designações em 
abcissa como na tabela 4.1. 
 

6.1.2- GRUPOS 
 

O comportamento da concentração de radão nos grupos metassedimentares e 

granitóides da região em estudo, encontra-se representado na tabela 6.2 e visualiza-se na 
figura 6.4. Na análise deste parâmetro por grupos não se encontra representado o grupo I 

relativo aos granodioritos de S. Lourenço, uma vez que se tornou impossível a recolha desta 

informação devido aos difíceis acessos para alcançar solos provenientes das litologias deste 
grupo. Importa também esclarecer que não se realizou neste trabalho de investigação uma 

análise pormenorizada da concentração de radão nos solos por litologias, devido a um défice 

no número de medições para algumas litologias, não permitindo que fossem utilizadas em 
termos comparativos com outros parâmetros. 

 
Tabela 6.2- Estatística descritiva dos grupos de metassedimentos e granitóides para a 
concentração de radão nos solos.  

RADÃO SOLOS (kBq.m-3) 

    n µ+σ Média 
geométrica Mediana Min-Máx CV 

MTS 

CXG 14 38 ± 38 20 27 3-116 1.00 
ORD 5 40 ± 66 14 13 1-157 1.65 
DPI 26 41 ± 51 21 24 2-208 1.23 
DPS 26 44 ± 48 28 25 5-185 1.07 

GRA GRUPO II 78 128 ± 132 83 99 2-990 1.03 
GRUPO III 26 253 ± 284 177 156 50-1330 1.12 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na tabela 4.2; n- número de amostras; n- número 
de medições; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de variação. 
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Nos metassedimentos a mediana do CXG é ligeiramente superior (27 kBq.m-3) aos 

restantes grupos homólogos (Tabela 6.2; Fig. 6.4), em particular a DPI e DPS. Neste grupo 
lítico o extremo de valor máximo na concentração de radão nos solos verificou-se no DPI com 

208 kBq.m-3. No CXG o valor equivalente é de 116 kBq.m-3. O grupo com mediana mais baixa 

é o ORD com 13 kBq.m-3. 
O grupo III que corresponde aos granitos biotíticos destaca-se das restantes rochas 

graníticas pelo valor da mediana (156 kBq.m-3; Tabela 6.2; Fig. 6.4). No grupo II, que 

corresponde aos granitos de duas micas a mediana é de 99 kBq.m-3 e o extremo mínimo foi 

mais baixo que o obtido nos granitos biotíticos (2 kBq.m-3). No entanto, importa também 
destacar que de todos os grupos representados, o valor mais elevado observa-se no grupo III 

(1330 kBq.m-3; Tabela 6.2). Por outro lado, os grupos que possuem uma maior dispersão em 

relação à média, aferida pelo coeficiente de variação, são o ORD (1.65), dos 
metassedimentos, e o grupo III (1.12) dos granitóides (Tabela 6.2).  

 

 
Figura 6.4- Representação esquemática em boxplot dos parâmetros básicos estatísticos concentração 
de 222Rn em solos estimados para os grupos dos metassedimentos e granitóides. Descrição das 
designações em abcissa como na tabela 4.2. 
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6.2- AS ESTRUTURAS REGIONAIS COMO PRINCIPAIS VIAS DE CONDUÇÃO DO 
RADÃO NOS SOLOS 

 
É reconhecida a variabilidade nas concentrações de radão nos solos associada à 

presença de fraturas, as quais tendem a potenciar a ocorrência de valores mais elevados que 
os típicos da unidade geológica intersectada (v.g. PEREIRA et al., 2010a). Atendendo aos 

dados projetados na figura 6.2, verifica-se que nos granitóides a maioria das situações onde 

ocorrem valores entre os 250 a 450 kBq.m-3 situam-se precisamente próximos de zonas 

associadas a um importante sistema abrangente de fracturação, resultante da deformação 
frágil tardia-D4 e com orientação preferencial NNE-SSW (FPCRV), incluindo também as 

falhas com direção ENE-WSW e ESE-WNW. Para além disso, as concentrações de radão 

nos solos entre os 450 a 1330 kBq.m-3 surgem no maciço biotítico pós-tectónico associados à 
fracturação que representa a FPCRV e na mancha granítica do GLM afetado pelo sistema de 

falhas NW-SE (Fig. 6.2). Com base nas observações anteriores, os maiores valores da 

concentração de radão nos solos do maciço pós-tectónico de VPA foram encontrados na 

proximidade do sistema de falhas provenientes da deformação frágil tardia-D4 referido 
anteriormente e que promoveu a ascensão dos fluídos termais, apresentando concentrações 

por vezes muito superiores às rochas intersetadas. No entanto estes valores elevados 

também se encontram associados a granitos com uma coloração típica da alteração 
hidrotermal (Fig. 6.2). 

Também nos metassedimentos a presença de fraturas, em especial as de importância 

regional, podem também potenciar situações equivalentes às observadas nos granitoides. 
Duas dessas estruturas são o carreamento base do Parautóctone (MTMT) e o carreamento 

que separa o DPI do DPS (CPVF). Com o intuito de se perceber o comportamento induzido 

pelos dois carreamentos existentes na região em estudo, procedeu-se à projeção das diversas 

medições da concentração de radão nos solos ao longo de dois perfis, um que transpõe 
perpendicularmente o carreamento base do Parautóctone (MTMT) na estrada R-314 que liga 

Murça a Jou e um outro perfil que corta o MTMT e o acidente tectónico CPVF na estrada N-

15 perto da zona industrial de Murça (Fig. 6.5).  
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Figura 6.5- Localização dos locais das medições da concentração de radão nos solos em kBq.m-3 junto 
aos carreamentos MTMT e CPVF. A descrição da legenda relativa ao mapa é semelhante à 
representada na figura 6.2 e a descrição das litologias como no Apêndice A.1. As linhas numeradas a 
castanho referem-se às coordenadas geográficas WGS84.  

 
O perfil 1 da figura 6.6 mostra nitidamente um aumento gradual na concentração de 

gás radão nos solos, nas litologias FMR, FPI, FDE e SUF que variam de 9 a 57 kBq.m-3 até 

atingir o grande acidente tectónico basal MTMT, onde se verifica um pico aos 112 kBq.m-3. 

Após esta intersecção, a concentração deste gás nos solos reduz drasticamente, 
apresentando, como valores mais frequentes em volta dos 25 kBq.m-3 (Fig. 6.6). 

Quanto ao perfil 2 que se sobrepõe aos dois acidentes tectónicos regionais, observam-

se valores consistentes nas litologias do FDE, entre os 5 e os 4 kBq.m-3, diminuindo 
posteriormente para os 1 kBq.m-3 no FMR (Fig. 6.7). No FMO a umas dezenas de metros 

antes do MTMT, observa-se um ligeiro aumento de 12 a 20 kBq.m-3 atingindo um valor 

anómalo de 157 kBq.m-3 (Fig. 6.7). Após esta interseção, os níveis de gás radão nos solos 

descem rapidamente para valores próximos aos observados anteriormente. Quando é 
intersetado um outro acidente tectónico, CPVF, as concentrações sobem novamente com 

valor máximo observado de 185 kBq.m-3. Transposto este acidente a concentração volta 

novamente a diminuir para 66 e 49 kBq.m-3, embora neste último caso já no DGC (Fig. 6.7). 
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Figura 6.6- Resultados da concentração de radão nos solos ao longo do perfil 1 e que intersecta o 
grande acidente tectónico da base do Parautóctone (MTMT). A descrição das litologias são idênticas 
às da tabela 4.2. 
 
 

 
Figura 6.7- Resultados da concentração de radão nos solos ao longo do perfil 2, que intersecta dois 
grandes acidentes tectónicos, o MTMT e o CPVF. A descrição das litologias são idênticas às da tabela 
4.2. 

 
Nestes dois perfis observa-se, assim, um aumento considerável na concentração de 

gás radão nos solos quando ocorre uma transposição dos carreamentos e com um padrão 

que revela alguma assimetria. Esta poderá indicar que a estrutura tectónica tenha um pendor 
não vertical e mergulhante para o setor onde os valores da concentração de gás radão 

diminuem mais lentamente. A possibilidade da distribuição do gás à superfície poderá dar 
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indicações sobre a inclinação das estruturas tectónicas, algo que já tinha sido referido em 

PEREIRA et al. (2010a).  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
  Capítulo 7 

 TRANSFERÊNCIA DO GÁS RADÃO PARA O 
INTERIOR DOS ESPAÇOS CONFINADOS 

 

1. Concentração de radão em espaços confinados 

2. Concentração de radão por concelhos 

3. Pesquisa de fatores não geológicos e sua influência na 

concentração de radão em edifícios 
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7- TRANSFERÊNCIA DO GÁS RADÃO PARA O INTERIOR DOS 
ESPAÇOS CONFINADOS 

 
7.1- CONCENTRAÇÂO DE RADÃO EM ESPAÇOS CONFINADOS 

  

Neste capítulo serão abordados os resultados relativos à concentração de gás radão 

no interior dos edifícios, tendo em conta alguns fatores que o condicionam. A organização da 

totalidade dos dados obtidos permitiu obter um histograma de frequências que se apresenta 
na figura 7.1. Esta distribuição é assimétrica, aparentada ao tipo log-normal, com os dados 

amplamente distribuídos, sendo evidente uma maior concentração de dados para valores 

abaixo dos 300 Bq.m-3, representando 112 do total de edifícios amostrados (42%; Fig. 7.1). 
Por outro lado, existem 152 edifícios com concentrações de radão interior entre os 300 e os 

2700 Bq.m-3. Verifica-se também que dos 269 edifícios amostrados,157 deles excedem o valor 

de 300 Bq.m-3, representando 58% do total de edifícios. A média aritmética é de 591 Bq.m-3 o 
desvio padrão é de 724 Bq.m-3 e o máximo observado foi de 7066 Bq.m-3 (Fig. 7.1).  

A análise da distribuição espacial dos valores na área em estudo (Fig. 7.2) mostra que 

os valores mais elevados ocorrem maioritariamente nas áreas de substrato granítico, em 

particular nas habitações do maciço pós-tectónico de Vila Pouca de Aguiar. 
 

 
Figura 7.1- Histograma obtido a partir das frequências absolutas da concentração de radão no interior 
para a totalidade dos edifícios amostrados. Encontram-se também representados alguns parâmetros 
básicos estatísticos; n- número de medições; D.P.- desvio-padrão; Min.- Mínimo; Máx.- Máximo. 
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7.1.1- METASSEDIMENTOS VERSUS GRANITÓIDES 

 
Na tabela 7.1 encontram-se representados os dados estatísticos da concentração de 

radão nos edifícios assentes sobre metassedimentos (MTS) e granitóides (GRA) da região 

em estudo. Em diversos estudos nacionais e internacionais utiliza-se a média geométrica para 

comparação com diversos resultados obtidos noutras regiões e zonas do país. A média 
geométrica para a concentração de radão em espaços confinados foi estimada apenas para 

posterior comparação com outros dados obtidos noutras regiões do país. A mediana foi 

utilizada como termo central como em casos anteriores, até para facilitar posteriormente no 
capítulo da discussão a comparação dos resultados obtidos nos diversos parâmetros 

estudados. 

 
Tabela 7.1 - Estatística descritiva de metassedimentos versus granitóides para a 
concentração de radão nos edifícios.  

222Rn EDIFÍCIOS (Bq.m-3) 

  n µ+σ Média 
Geométrica Mediana Min-Máx CV 

MTS 65 242 ± 198 194 177 37-1221 0.82 
GRA 204 702 ± 793 461 423 66-7066 1.13 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na tabela 4.1; n- número de edifícios 
amostrados; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de 
variação. 
 

Deste modo, a mediana de radão nos edifícios assentes sobre rochas granitóides 
(GRA) apresenta-se, com um valor bastante mais elevado (423 Bq.m-3) relativamente aos 

metassedimentos (177 Bq.m-3;Tabela 7.1 e Figura 7.3). Para além disso, o extremo máximo 

destacou-se para o grupo dos granitóides com 7066 Bq.m-3 (Tabela 7.1). Esta grande 

dispersão dos dados para ambos os grupos é também suportada pelo coeficiente de variação, 
onde se verifica que o peso do desvio padrão sobre a distribuição dos dados implica um desvio 

de 82 e 113 % manifestado pelos metassedimentos e granitóides respetivamente (Tabela 7.1).  

Foram também projetados os dados da concentração de radão interior em diagramas 
boxplot resultando na figura 7.3. Nesta figura verifica-se uma maior concentração de dados 

para valores mais baixos em ambos os grupos estudados, embora mais destacado no grupo 

dos granitóides. Observa-se também para os granitóides uma maior amplitude interquartil e 

uma elevada dispersão dos dados relativamente aos metassedimentos (Fig. 7.3).  
 

 

 



 

 
 

 
Figura 7.2- Classificação da concentração de radão nos edifícios em Bq.m-3 da região em estudo. A descrição da legenda relativa ao mapa é semelhante à 

representada no Apêndice A.1. As linhas numeradas a castanho referem-se às coordenadas geográficas WGS84.  
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Figura 7.3- Representação esquemática em Boxplot dos parâmetros básicos estatísticos da 
concentração de radão nos edifícios assentes nos metassedimentos e granitóides. Descrição das 
designações em abcissa como na tabela 4.1. 
 
 
 

7.1.2- GRUPOS 
 

O tratamento estatístico da concentração de radão nos edifícios assentes nos diversos 

grupos pertencentes aos metassedimentos e granitóides da região em estudo encontram-se 

representados na tabela 7.2 e projetam-se na figura 7.4.  
 

Tabela 7.2- Estatística descritiva dos grupos pertencentes aos metassedimentos e 
granitóides para a concentração de radão nos edifícios.  

222Rn EDIFÍCIOS (Bq.m-3) 

    n µ+σ Média 
Geométrica Mediana Min-Máx CV 

MTS 
CXG 22 278 ± 224 204 237 37-977 0.81 
DPI 12 272 ± 308 202 167 86-1221 1.13 
DPS 31 205 ± 104 184 175 68-502 0.51 

GRA GRUPO II 115 573 ± 571 390 382 66-3432 1.00 
GRUPO III 89 869 ± 989 573 547 88-7066 1.14 

Indicações dos metassedimentos e granitóides como na tabela 4.2; n- número de edifícios amostrados; 
µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de variação. 

 

 

Nesta análise não se encontram representados os grupos ORD nos metassedimentos 
e o grupo I nos granitóides, uma vez que se tornou impossível a recolha dessa informação, 

imposta por vezes pela recusa dos proprietários em participar neste estudo, ou por não 
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existirem edifícios assentes nesse grupo. Importa também esclarecer que não se efetuou de 

forma pormenorizada a análise dos valores por litologias, como aconteceu na análise de 

outros parâmetros, uma vez que a distribuição das habitações é por vezes tão heterogénea, 
que promove o desenvolvimento de lacunas na amostragem verificada em algumas litologias 

estudadas. 

Nos metassedimentos, a mediana estimada para o CXG foi superior (237 Bq.m-3; Fig. 
7.4) aos grupos líticos afins (valores de 167 e 175 Bq.m-3). Contudo, nos metassedimentos, o 

valor máximo da concentração de radão interior observou-se no DPI com 1221 Bq.m-3. Os 

granitos biotíticos do grupo III apresentam a mediana mais elevada de todos os grupos 

amostrados (547 Bq.m-3; Tabela 7.2; Fig. 7.4), enquanto para os do grupo II a mediana 
estimada foi de 382 Bq.m-3.  

  Em ambos os casos a variabilidade é elevada com valores do coeficiente de variação 

a variarem entre 51 e 114%, como se observa graficamente na figura 7.4. 
 

 
Figura 7.4- Representação esquemática em Boxplot dos parâmetros básicos estatísticos concentração 
de 222Rn em edifícios assentes nos grupos dos metassedimentos e granitóides da região em estudo. 
Descrição das designações em abcissa como na tabela 4.2.  
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7.2- CONCENTRAÇÃO DE RADÃO POR CONCELHOS 
 

Uma vez que a área em estudo é muito extensa e compreende diversos grupos 

litológicos tão distintos, pretende-se avaliar também a distribuição da exposição ao radão 
interior nos diversos concelhos que integram as cartas geológicas em estudo. Dos dez 

concelhos existentes nesta região, apenas um deles não foi alvo de estudo, o de Carrazeda 

de Ansiães, uma vez que tem uma reduzida representação geográfica na área em estudo. 
Assim, verifica-se que a maioria dos edifícios onde se analisou a concentração de radão 

interior localizam-se nos concelhos de Vila Pouca de Aguiar (43%) e Vila Real (16%; Fig. 7.5).  

Uma vez que a área urbana de Vila Real radicou no facto de este já tinha sido alvo de 

dois estudos do género (COELHO, 2006 e SOUSA & CARVALHO, 2008), deu-se prioridade 
neste trabalho a medições de radão interior efetuadas em habitações das zonas rurais de Vila 

Real.  

 

 
Figura 7.5- Percentagem de edifícios amostradas por concelhos utilizadas na análise da concentração 
de radão no interior dos edifícios. 

 
 

Como se pode observar na figura 7.6 a média geométrica estimada para a 
concentração de radão no interior dos edifícios durante o inverno e nos diversos concelhos, é 

mais elevada nos concelhos de Chaves (694 Bq.m-3) e Vila Pouca de Aguiar (442 Bq.m-3).  
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Figura 7.6- Média geométrica da concentração de radão no interior das habitações por concelhos da 
região em estudo durante o inverno. 

 

 
 

7.3- PESQUISA DE FATORES NÃO GEOLÓGICOS E SUA INFLUÊNCIA NA 
CONCENTRAÇÃO DE RADÃO EM EDIFÍCIOS  

 

Os valores da concentração de radão no interior dos edifícios desta região em estudo 

apresentam uma ampla distribuição, que poderá ser atribuída à influência de fatores 

geogénicos (geologia local, estrutural e radão nos solos), construtivos (idade, tipo paredes, 

situação e divisões) e antropogénicos (hábitos humanos).  
Procurou-se pesquisar a possível influência de fatores construtivos e antropogénicos 

nas concentrações de radão nas habitações, em especial o contributo para um esclarecimento 

das concentrações anómalas verificadas em alguns edifícios desta região. Os fatores e os 
valores apurados para cada um dos casos encontram-se na tabela 7.3 e na figura 7.7. 
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Tabela 7.3- Estatística descritiva dos fatores que influenciam a concentração de radão nos edifícios.  

222Rn EDIFÍCIOS (FATORES) 

    n µ+σ Média 
Geométrica Mediana Min-Máx CV 

IDADE 
<10 46 738 ± 698 503 470 76-3046 0.95 
10 a 50 166 639 ± 811 399 357 66-7066 1.27 
>50 57 332 ± 303 244 238 37-1715 0.91 

SITUAÇÃO 
R/C 134 805 ± 871 550 522 69-7066 1.08 
1º ANDAR 135 378 ± 453 255 252 37-3432 1.20 

TIPO 
PAREDES 

PEDRA 43 534 ± 431 406 408 76-2072 0.81 
PEDRA/TIJOLO 46 730 ± 768 457 413 37-3906 1.05 
TIJOLO 180 569 ± 767 348 324 61-7066 1.35 

DIVISÃO 

COZINHA 148 544 ± 808 316 270 61-7066 1.49 
QUARTO 43 573 ± 440 414 443 37-1852 0.77 
SALA 69 729 ± 706 514 516 76-3906 0.97 
SALA AULA 9 386 ± 272 319 334 124-1005 0.71 

n- número de edifícios amostrados; µ- Média; σ- Desvio-padrão; Min.- Mínimo; Max.- Máximo; CV- Coeficiente de 
variação. 

 
No que respeita à idade os edifícios mais antigos apresentam a mediana mais baixa 

(238 Bq.m-3) enquanto a mais elevada se circunscreve aos mais recentes (<10 anos; Tabela 
7.3; Fig. 7.7a). Como também seria expectável, em virtude da maior densidade do gás 

relativamente ao ar, as divisões situadas no rés-do-chão mostram também os valores mais 

elevados comparativamente aos observados em divisões aéreas (522 contra 252 Bq.m-3 
Tabela 7.3; Fig. 7.7b).Quanto ao tipo de paredes utilizado durante a construção dos edifícios, 

verifica-se que a conjugação de paredes em pedra e tijolo apresenta média geométrica 

e mediana superior (457 e 413 Bq.m-3, respetivamente), em relação às paredes construídas 

exclusivamente em tijolo (Tabela 7.3; Fig. 7.7c).  
Salas e quartos foram as divisões onde se estimou uma maior média geométrica (514 

e 414 Bq.m-3, respetivamente) e mediana (516 e 443 Bq.m-3, respetivamente). Nas cozinhas 

os valores serão menos elevados pela existência de sistemas de ventilação. Para além disso, 
foram também analisadas nove salas de aula em escolas públicas de diversos concelhos da 

região, onde se observaram concentrações de radão interior entre os 124 e os 1005 Bq.m-

3 (Tabela 7.3), manifestando também uma menor amplitude interquartil relativamente às 
restantes divisões (Fig. 7.7d).  
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Figura 7.7- Diagramas em boxplot sobre a concentração de 222Rn nos edifícios na dependência de 
determinados fatores: a) idade; b) situação relativa ao piso; c) tipo de paredes e d) divisão. 
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8.1- DISCUSSÃO 

 

Nos capítulos precedentes apresentaram-se os resultados obtidos para diversas 

variáveis geológicas, mineralógicas, geoquímicas e radiológicas constatando-se de imediato 

a significativa variabilidade litológica que caracteriza a região em estudo. Esta localiza-se nos 
terrenos autóctones da ZCI e parautóctones da ZGTM, sendo constituída maioritariamente 

por granitóides variscos que intruíram nas formações metassedimentares do Complexo Xisto-

Grauváquico (Neoproterozoico-Câmbrico Inferior), do Ordovícico Inferior a Superior e do 
Complexo de Mantos Parautóctones com idade Silúrica-Devónica. A cristalização destes 

granitóides deu-se entre os 321 a 290 Ma, condicionada pela 3ª e 4ª fase de deformação dúctil 

a frágil varisca (D3 e D4).  
Os dados de campo, petrográficos e geoquímicos, permitiram individualizar a presença 

de três grupos distintos de granitóides na região em estudo nomeadamente: os granodioritos 

do grupo I, granitos sin-a tardi-tectónicos de duas micas do grupo II e os granitos biotíticos 

pós-tectónicos do grupo III. Dado que o grupo I é bastante heterogéneo, apresentando em 
geral tendência porfiróide, de grão médio nos granodioritos e fino a médio nos tonalitos, optou-

se por utilizá-lo na análise petrográfica e geoquímica como um grupo totalmente distinto dos 

restantes. O grupo II é composto por doze tipos de granitos de duas micas e o grupo III por 4 
granitos biotíticos.  

Na análise petrográfica destes granitóides dedicou-se especial atenção aos minerais 

suporte dos elementos radioativos. No GSL observaram-se cristais de zircão, titanite, 
monazite, ilmenite, xenótimo, uraninite e torite que, no seu conjunto, podem justificar os teores 

de U (5 a 12 ppm) e Th (6 a 35 ppm) obtidos nas análises químicas destas rochas. Nos 

granitos de duas micas ocorrem maioritariamente zircões e monazites. Contudo, os granitos 

GVG e GFG destacam-se pelo conteúdo em monazite, bem mais elevado que o usual neste 
grupo lítico. Esta observação também é compatível com os teores de Th das análises 

químicas obtidas nestes dois granitos, variando de 53 a 58 ppm no GVG e 60 a 65 ppm no 

GFG (Anexo B.1). Nos granitos GTP, GAS, GRG, GLM, GFG, GVM observaram-se cristais 
de uraninite, bastante fraturada nos bordos no caso da última unidade lítica. Algumas rochas 

graníticas deste grupo (em particular GPD, GMLS, GBR, GAS, GVG e GLM) mostram 

evidências de deformação expressa visualmente na intensa microfraturação nos cristais de 

quartzo, feldspato, moscovite e apatite. Esta tem características de regime dúctil-frágil nos 3 
primeiros corpos e de regime frágil (associado a movimentações na estrutura NNE-SSW) nos 

dois últimos.  
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Nos granitos biotíticos observam-se também alguns aspetos petrográficos particulares 

que se associam à influência de fluidos hidrotermais tardios. Com exemplo, cita-se o granito 

GSB onde ocorrem frequentemente inclusões de monazite e zircão no feldspato potássico 
(Foto 3.111) mas, quando ruborizado, observa-se também fosfato de tório. No GST observam-

se essencialmente monazites, xenótimo e diversas apatites com torite disseminada. No GTL 

surge alanite zonada e torite porém quando ruborizado observam-se diversos cristais de 
zircão com xenótimo incluso (Foto 3.121). Quanto ao GPS observa-se essencialmente cofinite 

e xenótimo bastante fraturado. No entanto, quando sofre alteração hidrotermal as monazites 

apresentam-se bastante fraturadas e alteradas com xenótimo e torite inclusas. Para além 

disso, surgem também, em associação com óxidos de ferro, e com bastante frequência, 
fosfatos de tório e urânio (Foto 3.124). De um modo geral, a quantidade de urânio nos granitos 

de duas micas é ligeiramente superior (6 a 32 ppm) à dos granitos biotíticos (4 a 14 ppm), em 

parte devido à presença de uraninite e à contribuição das manifestações anómalas de U no 
GLM nos primeiros (Anexo B.1).  

No caso do urânio é, no entanto, de ter em conta a sua elevada mobilidade em 

ambientes oxidantes, podendo por vezes se propiciar a sua lixiviação a partir de locais 

mineralogicamente primários e concentrar-se em locais secundários como materiais de 
enchimento em caixas de falha (ÅKERBLOM & MELLANDER, 1997; LANDSTRÖM & 

TULLBORG, 1990). A concentração de urânio nas rochas pode, no entanto, ser bastante 

variável numa escala regional e local, podendo estar associado à mineralogia das rochas e 
estruturas que facilitam a sua mobilização no subsolo. É amplamente aceite que o suporte 

mineralógico do urânio nas rochas é um dos fatores determinantes na eficaz capacidade de 

emanação de gás radão nas mesmas (SEMKOW, 1990). Esta é potenciada se o urânio na 
forma secundária precipitar nos bordos minerais, planos de clivagem ou microfissuras. As 

imagens de eletrões retrodifundidos obtidas no presente trabalho comprovaram isso mesmo, 

pois o urânio não se encontra apenas confinado aos minerais acessórios como a apatite, 

monazite, titanite, zircão, xenótimo, uraninite, cofinite e torite, como também se encontra 
amplamente distribuído nos bordos minerais e planos de clivagem quase sempre preenchidos 

por óxidos de ferro. Este mesmo padrão foi observado por PEREIRA et al. (1999b), PEREIRA 

et al. (2010a) e CABRAL-PINTO et al. (2014) noutras regiões graníticas da zona centro de 
Portugal.  

Do ponto de vista geoquímico verificou-se uma nítida independência dos grupos II e 

III. O grupo I não foi alvo de análise detalhada devido à sua pequena representação 
cartográfica e à evidência de mistura de magmas, podendo a sua utilização se mostrar 

significativa apenas em estudos realizados em pequena escala, não sendo este o caso. Os 

diagramas de variação confirmam no grupo II que o granito GLM apresenta significativa 
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variabilidade nos teores de urânio, em geral baixos (6 ppm) mas bem mais elevados (entre 25 

a 32 ppm) próximo do contacto com outros granitos. Segundo TEIXEIRA et al. (2014), estes 

domínios anómalos no GLM surgem próximos de uma zona de contacto com outros granitos 
e que poderão ter sido afetados pela ação de fluidos hidrotermais.  

Na generalidade dos granitos de duas micas, verifica-se uma concentração de terras 

raras baixa a moderada (ΣREE = 53.4 a 156.3 ppm), um enriquecimento generalizado em 
LREE relativamente às HREE e espetros muito fracionados (LaN/LuN = 15.84 a 42.62) 

característicos de granitos do tipo S que derivaram da fusão parcial de materiais 

metassedimentares. Refira-se em particular os granitos GVG e GFG que apresentam um 

elevado enriquecimento de LREE (ΣLREE= 319.9 e 448.6 ppm, respetivamente) devido, 
essencialmente à presença de elevadas quantidades de monazites que promoveram um 

consequente aumento no teor de Th (53 a 65 ppm), já atrás referido, e espectros muito mais 

fracionados que os restantes granitos de duas micas (LaN/LuN = 68.31 a 150.64; Tabela 3.7). 
Os granitos biotíticos apresentam uma concentração de terras raras moderada (ΣREE 

= 146.1 a 225.5 ppm), um enriquecimento relativo em HREE, espectros menos fracionados 

(LaN/LuN = 5.03 a 8.61) e com menores anomalias de Eu do que os granitos de duas micas 

do tipo S (Tabela 3.7; Fig. 3.28), sugerindo uma cristalização a partir de fundidos de anatexia 
crustal com alguma contaminação mantélica ou da crusta inferior (CHAPPELL & WHITE, 

1974; 1984 e 1992). Este enriquecimento em HREE (ΣHREE= 8.7 a 10.0 ppm) nos granitos 

biotíticos acontece em parte devido, essencialmente a uma maior abundância de xenótimo 
comprovada pelos teores mais elevados de Y obtidos nas análises químicas (38 a 48 ppm; 

Anexo B.1). 

Dada a variabilidade litológica e geoquímica na região em estudo, em particular no que 
se refere aos elementos radiogénicos, é de esperar que esta se traduza também noutros 

parâmetros que dela dependem, como é caso da radiação ionizante produzida pelo 

decaimento radioativo daqueles elementos, em especial da gama. O fundo radiométrico foi 

aferido no campo através da medição da taxa de débito de dose. Assim, observou-se uma 
elevada concentração de valores (69 %) abaixo dos 150 ɳGy.h-1 (Fig. 4.1). Como expectável, 

as rochas metassedimentares desta região apresentam uma mediana na taxa de débito de 

dose inferior (113.3 ɳGy.h-1) aos granitóides (137.6 ɳGy.h-1; Tabela 4.1). Estes dados estão 
em acordo com estudos feitos anteriormente na mesma região. Assim, e de acordo com os 

extratos da carta radiométrica nacional da figura 8.1 (BATISTA et al., 2013), comprova-se que 

as áreas ocupadas pelos metassedimentos possuem uma taxa de débito de dose inferior aos 
granitóides, sendo percetível a delimitação quase perfeita de alguns contatos entre os 

diversos maciços graníticos ou até mesmo com as litologias metassedimentares da região em 

estudo. Valores obtidos a nível global (UNSCEAR, 2000) indicam para este parâmetro valores 
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variáveis entre 10 e 200 ɳGy.h-1, inferiores ao máximo obtido na área de estudo (327.8 ɳGy.h-

1; Tabela 4.1). NEVES et al. (1996) estimaram taxas de débito de dose médias inferiores nos 

granitóides (88 a 110 ɳGy.h-1) e metassedimentos (44 e 53 ɳGy.h-1) relativamente aos desta 
região em estudo (70.0 a 327.8 e 22.9 a 169.0 ɳGy.h-1, respetivamente; Tabela 4.1).  

Dentro dos granitóides os valores mais elevados foram observados em duas unidades 

do grupo II, mais concretamente em GVG e GFG, com medianas estimadas de 235.8 e 287.2 
ɳGy.h-1, respetivamente. O principal contribuinte para os elevados fluxos de radiação gama é 

o Th e respetiva cadeia de decaimento integrados na rede da monazite, mineral 

excecionalmente abundante nestas rochas. Valores também elevados de taxa de débito de 

dose foram medidos também nos granitos biotíticos, em especial no GPS com uma mediana 
na taxa de débito de dose superior de 163.9 ɳGy.h-1 (tabela 4.3), provavelmente devido à 

presença de cofinite (Fig. 3.21) e que justifica os teores de U variáveis de 4 a 13 ppm (Anexo 

B.1). Na carta radiométrica de Portugal, já atrás referida (Fig. 8.1), os granitos de duas micas 
GVG e GFG juntamente com o granito biotítico GPS apresentam-se com manchas de cor 

violeta a violeta claro, correspondendo nitidamente aos maciços graníticos com maior taxa de 

débito de dose e com valores compreendidos entre os 190.7 a 246.6 ɳGy.h-1.  

O fundo radiométrico mais elevado nas áreas de substrato granítico relativamente ao 
metassedimentar reflete-se naturalmente noutros parâmetros determinados e que avaliam os 

fatores de produção e migração do gás radão. Por exemplo, os granitóides da área de estudo 

apresentam potencial de produção de radão (172.4 Bq.m-3.h-1) bem mais elevado que o obtido 
em materiais metassedimentares (93.0 Bq.m-3.h-1). 

O elevado potencial de produção de radão nos granitóides resulta da maior atividade 

em massa de 226Ra, apesar de não existir uma correlação evidente entre esta variável e a 
atividade de 222Rn produzida por emanação nos mesmos materiais. Na realidade, o valor 

médio do coeficiente de emanação nos granitóides é quase metade do valor obtido para os 

metassedimentos (11% contra 24%, respetivamente). Significa portanto, que os 

metassedimentos apresentam uma maior capacidade para libertar o gás radão da fração 
mineral, eventualmente devido à presença de anisotropias planares. 

Em comparação com os resultados obtidos por PEREIRA et al. (2017) nos granitos de 

duas micas da zona norte e centro de Portugal, verifica-se que os valores da atividade em 
massa de 222Rn, coeficiente de emanação e potencial de produção de radão são superiores 

(29.0 Bq.kg-1; 32.0 % e 542.0 Bq.m-3.h-1, respetivamente), aos obtidos neste trabalho (222Rn= 

6.5 Bq.kg-1; CE= 8.8%; PRn= 124.4 Bq.m-3.h-1). 
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Figura 8.1- Extratos da carta radiométrica nacional, que compreende as folhas 10 B- Vila Real e 6-D- 
Vila pouca de Aguiar, gentilmente cedidas pelo LNEG.  
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O potencial de produção do radão está relacionado com os valores mais elevados da 

atividade em massa do 222Rn gerada nas amostras dos granitos de duas micas estudados por 

PEREIRA et al. (2017) da zona norte e centro de Portugal. Para além disso, a atividade em 
massa de 226Ra (85.0 Bq.kg-1) referida no mesmo estudo é inferior à média obtida neste 

trabalho (107.3 Bq.kg-1) e o coeficiente de emanação é quatro vezes superior (29.0 %) aos 

granitos de duas micas desta área de estudo (8.8%).  
Uma razão possível para este facto, reside no grau de alteração das rochas usadas 

para a análise da produção do gás radão. No presente estudo as amostras foram recolhidas 

por vezes em pedreiras ou em locais onde a rocha estava razoavelmente sã, condição que 

nem sempre foi possível conseguir no trabalho de Pereira et al. (2017). Como referido também 
por estes autores, ao compararem amostras de rocha obtidas em tarolos de uma sondagem 

profunda e outras colhidas à superfície, neste último manifestando diversos graus de 

alteração, este fator induz um aumento no coeficiente de emanação e uma redução na 
atividade do 226Ra. 

Quanto aos granitos biotíticos pós-tectónicos, verifica-se neste trabalho um aumento 

na atividade em massa de 226Ra, 222Rn e PRn (115.3 Bq.kg-1; 18.8 Bq.kg-1 e 356.7.0 Bq.m-3.h-

1, respetivamente) em relação aos da zona norte e centro de Portugal (226Ra= 74 Bq.kg-

1; 222Rn= 18.0 Bq.kg-1; PRn= 343.0 Bq.m-3.h-1). Contudo e pela mesma justificação anterior, o 

coeficiente de emanação no estudo de PEREIRA et al. (2017) (29%) é quase o dobro do 

obtido neste trabalho (16.2%). A elevada atividade em massa do 222Rn nos granitos biotíticos 
desta área de estudo promoveu como em situações anteriores, um elevado potencial de 

produção de radão.  

Na análise de pormenor das litologias graníticas de duas micas (grupo II) observa-se 
um maior potencial de produção de radão nos granitos GPD e GMLS (307.3 e 289.5 Bq.m-3.h-

1, respetivamente; Tabela 5.10) associada à maior capacidade de emanação do gás radão 

neste tipo de rochas.  

Em relação ao grupo III, importa também referir o maior potencial de produção de 
radão para os granitos GSB e GST (544.8 e 411.8 Bq.m-3.h-1, respetivamente; Tabela 5.10). 

O estudo das manifestações anómalas de U no GLM e das alterações hidrotermais 

nos granitos GTL e GPS revelou que a variação existente na taxa de débito de dose não se 
afasta muito dos limites mínimos e máximos das litologias correspondentes (Tabela 4.3). 

Significa assim, que as diferentes manifestações nestes três granitos não promoveram uma 

alteração significativa na taxa de débito de dose. No entanto, nas manifestações anómalas de 
U do granito GLM, observa-se, em média, um menor potencial de produção de radão do que 

o estimado na rocha não alterada. É provável que neste caso os elevados teores de U na 

rocha anómala sejam devidas à presença de uraninite e como a alteração é incipiente quando 
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comparada com a rocha não anómala, existe menor transferência do radão do suporte 

mineralógico para os poros. Esta hipótese é corroborada pelos valores de atividade do radão 

emanado e do coeficiente de emanação, mais elevados na rocha alterada.  
Relativamente às manifestações ruborizadas do GTL, não foi possível o cálculo do 

potencial de produção de radão, uma vez que as amostras em causa se apresentavam 

bastante desagregadas, de tal modo que não poderiam ser utilizadas para a análise da 
densidade. Apesar disso, e seguindo as mesmas considerações anteriores poderá extrapolar-

se que uma vez que a atividade em massa de 222Rn é muito maior no GTL ruborizado em 

relação à litologia não transformada é de prever que o potencial de produção de radão seja 

bem mais elevado na litologia com manifestação hidrotermal. Acresce ainda que o GTL 
ruborizado apresenta maiores atividades de massa de 226Ra bem como do coeficiente de 

emanação comparativamente com o GTL sem qualquer manifestação hidrotermal. O GPS 

ruborizado mostra também um padrão similar mas com um potencial excecionalmente 
elevado na fração ruborizada (3566.6 Bq.m-3.h-1). 

No entanto, importa referir que o estudo destas manifestações nestes três tipos de 

granitos, serviu apenas para uma comparação com as litologias correspondentes, 

permanecendo essa mesma indicação para eventuais estudos futuros que aprofundem muito 
mais este tema. Estes resultados mostram, que estes processos de alteração hidrotermal nos 

granitos biotíticos serão eventualmente responsáveis pela elevada variabilidade existente nos 

diversos parâmetros estudados. LAMAS et al. (2015) e PEREIRA et al. (2017) descreveram 
esta mesma situação na zona centro de Portugal. Segundo PEREIRA et al. (2017), estes 

processos promovem uma alteração meteórica (a baixa temperatura) e hidrotermal (a 

temperatura elevada) que favorecem um aumento do fluxo entre os poros, resultando 
concomitantemente numa mobilização de urânio e consequente aumento do 226Ra integrado 

na sua cadeia de decaimento.  

Os valores do coeficiente de emanação deste trabalho sustentam os obtidos 

normalmente para as rochas cristalinas, sendo inferiores ou iguais a 50 % e geralmente abaixo 
de 30 % (WANTY et al., 1992; PRZYLIBSKI, 2000; STOULOS et al., 2003; SAKODA et al., 

2008; SAKODA et al., 2010; AMARAL et al., 2012; SROOR et al., 2013).  

Ao se proceder à análise nos grupos metassedimentares, verifica-se que o CXG se 
destaca dos restantes com um maior fundo radiométrico (128.9 ɳGy.h-1; Tabela 4.2), devido 

sobretudo à elevada contribuição por parte do FPI (142.9 ɳGy.h-1; Tabela 4.3). Porém, importa 

referir que os grupos metassedimentares DPI e DPS apresentam uma maior atividade em 
massa de 226Ra (22.9 e 20.5 Bq.kg-1, respetivamente; Tabela 4.5) devido sobretudo à 

contribuição por parte das formações do SUF e SXS (30.2 e 29.1 Bq.kg-1; respetivamente; 

Tabela 4.6), constituídas essencialmente por liditos e xistos negros. Os liditos e os xistos 
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negros são conhecidos pela sua elevada concentração em urânio, uma vez que sedimentos 

ricos em matéria orgânica em condições anóxicas da bacia e com baixas taxas de 

sedimentação (KLINKHAMMER & PALMER 1991; YUDOVICH et al., 2002 e GALINDO et al., 
2007) acabam por desenvolver uma maior concentração deste elemento, compatível com a 

elevada atividade de 226Ra determinada para estas duas formações. Isto acontece porque 

estas duas formações (SUF e SXS) apresentam de acordo com RIBEIRO (1998), teores de 
urânio também superiores (1.8 a 7.9 ppm no SUF e 2.6 a 7.6 ppm no SXS) às restantes 

litologias metassedimentares. Contudo, não adquiriram um potencial de produção de radão 

mais elevado porque os coeficientes de emanação foram também efetivamente menores 

(SUF= 17.5 % e SXS= 15.1%; Tabela 5.6) em comparação com a maioria das formações. 
O DPS apresenta um comportamento consistente nos diversos parâmetros estudados 

traduzindo uma atividade em massa de 222Rn (5.3 Bq.kg-1; Tabela 5.2), coeficiente de 

emanação (24.5 %; Tabela 5.5), potencial de produção de radão (90.8 Bq.m-3.h-1; Tabela 5.9), 
em parte, devido à contribuição do DGC (8.6 Bq.kg-1; 41.7% e 151.4 Bq.m-3.h-1). O coeficiente 

de emanação é também significativo em litótipos do ORD (26.0 %; Tabela 5.5) o que faz 

naturalmente incrementar o potencial de produção de radão (117.9 Bq.m-3.h-1; Tabela 5.9). 

Este padrão é controlado essencialmente pela formação FMO composta por filitos cinzento 
(49.9 %; Tabela 5.6). 

Depois de todas estas considerações mencionadas anteriormente quanto às 

formações metassedimentares, importa também referir que as formações FMR e DGC 
apresentam um maior potencial de produção de radão (159.3 e 151.4 Bq.m-3.h-1, 

respetivamente; Tabela 5.10) do conjunto metassedimentar estudado. 

Para se perceber o comportamento da atividade em massa de 226Ra na FMR, os dados 
litoestratigráficos foram essenciais. Segundo COKE & GUTIERREZ MARCO, (2001) e 

ROMÃO et al. (2005), esta formação é de um modo geral, constituída essencialmente por 

uma alternância de bancadas de quartzitos por vezes muito impuros e filitos cinzentos a 

negros, sendo também frequentes bancadas conglomeráticas com matriz metarenítica. O 
comportamento elevado da atividade em massa de 226Ra ocorreu nesta formação devido à 

amostragem ter incidido nos termos mais filitosos. Uma vez que esta formação apresenta uma 

significativa heterogeneidade litoestratigráfica, em estudos futuros a pequena escala, a 
amostragem terá que ser necessariamente maior e consistente com a separação por 

membros existentes dentro de cada formação.  

Em determinadas rochas o coeficiente de emanação encontra-se maioritariamente 
abaixo de 50%, podendo por vezes ultrapassar este valor (FLEISCHER, 1987; 

KRISHNASWAMI & SEIDEMANN, 1988; GUDZENKO, 1992; MORAWSKA & PHILLIPS, 

1993; GREEMAN & ROSE, 1996; MARAZIOTIS, 1996; DE MARTINO et al., 1998; HASSAN 
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et al., 2014). Em determinadas zonas onde ocorreram eventos tectónicos e as rochas estão 

fortemente deformadas e alteradas, este coeficiente poderá mesmo atingir os 100 %, onde 

todo o radão produzido poderá ser libertado (KASELA & KAZIMIERCZYK, 1960; DOWGIAŁŁO 
et al., 1969). Os valores de coeficiente de emanação acima de 50 % surgem frequentemente 

na grande maioria das formações metassedimentares deste estudo (Tabela 5.6).  

Para se avaliarem as possíveis correlações existentes entre o 226Ra, 222Rn, coeficiente 
de emanação (CE) e potencial de produção de radão (PRn), foi calculada a matriz do 

coeficiente de correlação de Pearson através do programa estatístico ANDAD (Tabela 8.1).  
 

Tabela 8.1- Matriz dos coeficientes de correlação de Pearson dos logaritmos correspondentes às 
amostras de todas as litologias (os coeficientes de correlação linear significativos para p <0.01 
encontram-se a negrito). 

  n 226Ra   222Rn CE PRn   
226Ra   127 1    

222Rn 127 0.46 1   

CE 127 -0.52 0.52 1  

PRn   122 0.42 1.00 0.46 1 
 

Uma vez que os histogramas de frequência da totalidade de dados para os diversos 

parâmetros aparentam uma distribuição próxima do tipo log-normal, optou-se por efetuar o 
cálculo da matriz de correlação utilizando os logaritmos ao invés dos dados originais.  

Para se perceber as possíveis relações entre os diferentes parâmetros, verifica-se na 

tabela 8.1 a existência de uma única correlação negativa entre 226Ra e o coeficiente de 
emanação (CE). No entanto, observam-se também cinco correlações positivas para os 

seguintes pares 222Rn-PRn, 222Rn-CE, 222Rn-226Ra, CE-PRn e 226Ra-PRn (Tabela 8.1). Para 

interpretar corretamente as correlações obtidas, projetaram-se esses dados num diagrama 

binário por grupos para se perceber o que causa esse desvio. Torna-se claro, que a correlação 
negativa entre estas duas variáveis são maioritariamente induzidas pela elevada 

heterogeneidade que afeta a grande maioria das amostras metassedimentares e graníticas 

(Tabela 8.1; Fig. 8.2a). Contudo, há medida que a atividade em massa do 226Ra aumenta, 
observa-se uma progressiva redução do coeficiente de emanação (Fig. 8.2a). Esta 

constatação está de acordo com os resultados obtidos também no trabalho de PEREIRA et 

al. (2017). Para além disso, ocorre uma correlação positiva entre o 222Rn e o potencial de 
produção de radão (Tabela 8.1), devido ao comportamento semelhante por parte da atividade 

em massa de 222Rn e do potencial de produção de radão na grande maioria das amostras 

metassedimentares e graníticas estudadas. No entanto, verificam-se algumas amostras do 

grupo III com uma tendência ligeiramente diferente das restantes amostras (Figura 8.2b).  
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Figura 8.2- a) variação da atividade em massa do 226Ra com o coeficiente de emanação 
para todos os grupos amostrados; b) variação da atividade em massa do 226Ra com o 
potencial de produção de radão (PRn) para todos os grupos amostrados. 
 

 
O elevado potencial de produção de radão nos granitóides da área de estudo 

contribuiu de forma significativa para maiores concentrações de radão nos solos (111 kBq.m-

3) e em espaços confinados (423 Bq.m-3), comparativamente aos metassedimentos (23 kBq.m-

3 e 177 Bq.m-3, respetivamente; Tabelas 6.1 e 7.1). A concentração de radão nos solos em 

rochas graníticas na região em estudo é similar à obtida nos granitos hercínicos da região 

centro de Portugal (NEVES et al., 1996; PEREIRA et al., 1998 e PEREIRA et al., 1999b). Em 

comparação com os dados obtidos nessa região, verifica-se que a média geométrica da 
concentração de radão nos solos dos metassedimentos da região em estudo (22 KBq.m-3; 

Tabela 6.1) foi muito inferior à revelada pelos solos metassedimentares da zona centro de 

Portugal (94 KBq.m-3). Para além disso, a média geométrica de radão nos solos graníticos 
deste estudo na região de Trás-os-Montes foram também inferiores (100 kBq.m-3) aos de 

PEREIRA et al. (2010a), uma vez que as falhas enriquecidas em urânio na zona centro, 

induzem uma maior variação na concentração de radão nos solos (7 a 5425 KBq.m-3) 
relativamente à região de Trás-os-Montes (2 a 1330 KBq.m-3; Tabela 6.1). Nesta região é 

frequente o enriquecimento em U secundário em falhas, facto não tão frequente na região em 

estudo, o que justifica as diferenças encontradas. 

Nos granitóides, o grupo III, de mais elevado potencial de produção de radão, destaca-
se também pelas mais elevadas concentrações de radão nos solos (156 kBq.m-3;Tabela 6.2) 

e nos espaços confinados construídos sobre esse tipo de substrato (547 Bq.m-3; Tabela 7.2). 

Nos metassedimentos, verifica-se um elevado fundo radiométrico no CXG (Tabela 4.2) e 
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concomitantemente concentrações de radão também significativas nos solos, dentro do grupo 

metassedimentar (27 kBq.m-3; Tabela 6.2), bem como em espaços confinados (237 Bq.m-3; 

Tabela 7.2). O mesmo tipo de correlação não se observa, contudo, no ORD, tendo sido 
estimado um valor médio de apenas 13 kBq.m-3 (Tabela 6.2). Considera-se no entanto, para 

estudos futuros a execução de uma quantidade maior de medições de radão nos solos e um 

estudo mais aprofundado sobre a permeabilidade dos mesmos. Para além disso, no ORD não 
foi estudada a concentração de radão em espaços confinados, devido à inexistência de 

edifícios nas formações deste grupo. 

De acordo com um estudo de GOMES et al. (2013), os metassedimentos do Parque 

Natural do Douro Internacional com idade Câmbrica e Ordovícica apresentam, uma média 
geométrica nas concentrações de gás radão nos solos bastante inferiores (4 kBq.m-3) às 

obtidas pelos metassedimentos análogos nesta região em estudo (14 a 20 kBq.m-3; Tabela 

6.2). Estas observações anteriores, suportam que existem diferenças significativas entre 
formações com a mesma idade em ambientes geológicos diferentes. No entanto, a média 

geométrica da concentração de gás radão nos solos dos granitos de duas micas sin-tectónicos 

varia de 34 a 49 kBq.m-3, ou seja, bastante inferiores à média geométrica obtida para os 

granitos de duas micas desta região em estudo (83 kBq.m-3; Tabela 8.2; GOMES et al., 2013).  
PEREIRA et al. (1998, 1999a) demonstraram na zona centro de Portugal, que a 

concentração de gás radão nos solos pode diferir em mais do que uma ordem de magnitude 

numa escala regional e para a mesma unidade geológica. Esta variabilidade foi explicada, 
entre outros fatores, na base de um aumento da permeabilidade induzido pelas fraturas e 

ainda por precipitação de U secundário nas mesmas. A mesma opinião tem sido também 

manifestada por outros autores (e.g, KEMSKI et al. 1992 e SWAKON et al. 2005). No presente 
trabalho procurou-se também testar esta mesma hipótese. Para o efeito, realizaram medições 

de radão nos solos sobre os dois grandes acidentes tectónicos regionais (MTMT e CPVF), 

tendo-se observado um aumento na concentração de gás radão nos solos sobre essas 

estruturas. Significa assim, que estas estruturas promovem eficazmente a ascensão do gás 
radão até à superfície. Após a sobreposição das mesmas, observa-se uma diminuição gradual 

à medida que as medições se afastam e se estendem quase simetricamente para ambos os 

lados do plano de carreamento. Este comportamento indica que a estrutura tectónica poderá 
ter um pendor não vertical e mergulhante para o setor, onde os valores da concentração de 

gás radão diminuem mais lentamente. Esta distribuição do gás radão à superfície neste tipo 

de estruturas tectónicas poderá dar indicações sobre a inclinação das mesmas, algo que já 
tinha sido referido em PEREIRA et al. (2010a). Com base nestas observações, a influência 

de alguns sistemas de falhas ou até mesmo de alguns acidentes tectónicos na concentração 

de radão nos solos merece alguma atenção, especialmente quando estas concentrações se 
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tornam anómalas, podendo influenciar drasticamente os teores de radão no interior dos 

edifícios.  

No maciço pós-tectónico de Vila Pouca de Aguiar definiram-se seis famílias principais 
de falhas com orientação N-S, NNE-SSW, ENE-WSW, NNW-SSE a NW-SE e WNW-ESE que 

se tornam responsáveis pela estruturação da bacia e pela ascensão dos fluídos hidrotermais. 

Estas estruturas poderão funcionar também como canais de fuga para o radão existente no 
subsolo. É precisamente na vizinhança ou sobre algumas destas estruturas que se situam 

alguns edifícios com concentrações de radão anómalos (Fig. 7.2). Estes locais de elevado 

risco de radão nos solos deverão ser devidamente sinalizados e representados em mapas de 

pequena escala, para fins estratégicos de planeamento do uso do solo e do ordenamento do 
território. Para este efeito, a quantidade de medições efetuadas teria que ser necessariamente 

maior e a área de estudo deste trabalho teria de ser inevitavelmente menor. 

Na envolvência do extremo oeste da área em estudo, verificam-se também alguns 
valores bastante discrepantes na concentração de radão interior em edifícios próximos de 

algumas falhas regionais. Observam-se também concentrações superiores a 300 Bq.m-3 em 

alguns edifícios assentes sobre os metassedimentos, nomeadamente no FPI (n=3), FDE 

(n=1), SXS (n=2), OFC (n=1) e na envolvência do carreamento CPVF (n=1) com 
concentrações entre os 300 a 600 Bq.m-3, no FPI (n=1) entre os 600 a 900 Bq.m-3 e no DCU 

(n=1) entre os 900 a 7066 Bq.m-3 (Fig. 7.2; Anexo F.1). Desta forma a conjugação destes 

acidentes tectónicos, com determinados fatores que serão descritos e estudados mais à frente 
poderão ter facilitado a acumulação de elevados níveis de radão interior. 

A elevada dispersão na concentração de radão no interior dos edifícios, poderá ser 

condicionada por diversos fatores nomeadamente, o teor de urânio nas rochas, a fracturação 
e os acidentes tectónicos regionais, a concentração de radão nos solos, o tipo de construção, 

a idade da habitação e por fim os hábitos humanos. Fazendo uma comparação entre os 

resultados obtidos na concentração de radão em espaços confinados no período de inverno, 

com outros estudos na zona norte de Portugal verifica-se que, a média geométrica para os 
granitos de duas micas desta região (Grupo II) é ligeiramente superior (390 Bq.m-3) à obtida 

por GOMES et al. (2011a) para os mesmos granitos da região urbana de Vila Real (364 Bq.m-

3). Porém, o maior número de ocorrências anómalas na concentração de radão em espaços 
confinados, e que se situam entre os 1200 e os 7066 Bq.m-3 localizam-se no maciço pós-

tectónico de Vila Pouca de Aguiar e na proximidade da megaestrutura regional FPCRV. Por 

outro lado, verifica-se que dos 269 edifícios amostrados, 157 deles excederam o valor de 300 
Bq.m-3, representando 58 % do total de edifícios estudados.  

Tendo em conta a média geométrica estimada para todos os grupos representados 

durante o período de inverno, torna-se essencial para o cálculo da média anual de radão 
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interior nos edifícios a utilização de um critério definido por NEVES et al. (2003), que 

estabelece uma redução de aproximadamente 40 % nos níveis de radão interior durante o 

verão, devido essencialmente ao aumento na ventilação nos mesmos durante esta época 
mais quente. Como expectável, verificam-se para os diversos grupos médias geométricas na 

concentração de radão interior no inverno nitidamente superiores às de verão e anuais, 

justificadas pela ausência ou diminuição do hábito de ventilar os edifícios na época mais fria 
do ano (Fig. 8.3). O clima influencia os hábitos humanos de ocupação através da 

implementação ou não da ventilação nos edifícios. Assim sendo no período de verão ocorrem 

maiores teores de radão nos solos, contudo no inverno estes teores elevados manifestam-se 

maioritariamente no interior das habitações, devido à frequente utilização de métodos 
construtivos de desempenho térmico e a uma diminuição da frequência na abertura de janelas 

e portas durante esta época do ano. Por outro lado, o constante aquecimento dos edifícios 

durante este período mais frio provoca um diferencial de pressão, que promove uma maior 
infiltração do radão existente nos solos para o interior dos espaços confinados.  

As médias anuais de radão em espaços confinados nos diferentes grupos da região 

em estudo (Fig. 8.3) superam bastante em alguns casos, os valores apresentados por 

DUBOIS (2005), onde os níveis médios anuais variam de 19 Bq.m-3 no Chipre a 144 Bq.m-3 
em Sérvia-Montenegro. Contudo, importa também referir que as concentrações médias 

anuais para os grupos II e III foram superiores, ao limite imposto de 300 Bq.m-3 pela diretiva 

comunitária 2013/59/EURATOM. Importa também referir que as concentrações médias 
anuais nesta região nos diversos grupos são superiores à média mundial de 40 Bq.m-

3 reportada pela UNSCEAR (2000), assim como também, pelo nível recomendado de 100 

Bq.m-3 proposto pela WHO (2009) e pelo ICRP (2000). Porém, verificam-se também 
concentrações médias anuais para os grupos II e III superiores (312 e 458 Bq.m-3, 

respetivamente) ao limite de 300 Bq.m-3 da mesma diretiva comunitária (Fig. 8.3). 

Ao efetuar-se uma avaliação na concentração de radão em espaços confinados nos 

diversos concelhos desta região durante o inverno, verificou-se que Chaves (694 Bq.m-3) e 
Vila Pouca de Aguiar (442 Bq.m-3) apresentaram médias geométricas muito superiores aos 

restantes concelhos, provavelmente ao longo de todo o maciço pós-tectónico de VPA. Estes 

dois concelhos situam-se no maciço pós-tectónico composto pelos granitos biotíticos do grupo 
III. Este grupo possui uma maior média geométrica na concentração de radão interior durante 

o inverno, devido sobretudo ao elevado potencial de produção de radão nas rochas (Tabela 

5.9) e à maior concentração de radão nos solos (Tabela 6.2).  
O tipo de construção e a idade dos edifícios são fatores considerados relevantes para 

a previsão dos níveis de radão interior (GUNDBY et al., 1993; GERKEN et al., 2000; VERDI 

et al., 2004; ANDERSEN et al., 2007 e HUNTER et al., 2009). No entanto, os pisos dos 
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edifícios são também importantes na acumulação do radão, uma vez que menores 

concentrações deste gás se situam normalmente nos andares superiores, devido à maior 

distância que mantêm do solo e rochas (GERKEN et al., 2000; GUNBY et al., 1993; 
PAPAEFTHYMIOU et al., 2003; SUNDAL et al., 2004).  

 

 
Figura 8.3- Média geométrica da concentração de radão no interior dos edifícios para os períodos de 
inverno e verão e respetiva média anual. Descrição das designações em abcissa como na tabela 4.2. 

 

A ventilação e o tempo de ocupação nas diferentes divisões dos edifícios (sala, quarto, 

cozinha, etc.) reduzem as concentrações de radão no ar, sendo este método cada vez mais 
utilizado para a realização de diversos estudos sobre a influência do comportamento humano, 

na promoção da ventilação natural e consequente diminuição da concentração de gás radão 

nos edifícios (CLOUVAS et al., 2007; VENOSO et al., 2009). 

Com o intuito de se estabelecerem possíveis relações entre a concentração de radão 
interior no inverno e os diferentes fatores que condicionam a sua acumulação e exposição, 

verificou-se que os edifícios com idade inferior a 10 anos, em situação de rés-do-chão, com 

paredes compostas em simultâneo por pedra e tijolo e na divisão da sala, obtiveram médias 
geométricas superiores (503, 550, 457 e 514 Bq.m-3, respetivamente) comparativamente aos 

restantes fatores. Foram também objeto de estudo 9 escolas públicas, tendo-se verificado 

uma média geométrica na concentração de radão baixa (319 Bq.m-3), porém importa destacar 
a variação obtida (124 a 1005 Bq.m-3).  
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Os teores de gás radão nos solos e habitações são controlados essencialmente pela 

geologia (APPLETON & MILES, 2005, 2010; BALL & MILES, 1993; KEMSKI et al., 1992, 2001, 

2009; MIKSOVÁ & BARNET, 2002; MILES & APPLETON, 2005; MILES & BALL, 1996; 
PEREIRA et al., 1998, 1999a; SHI et al., 2006; SUNDAL et al., 2004) e neste estudo é bastante 

evidente essa relação, uma vez que os granitóides apresentam um maior potencial de 

produção de radão nas rochas que se refletiu na elevada concentração de radão nos solos e 
edifícios.  
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8.2- MINERALOGIA, RADIOMETRIA E RISCO DE RADÃO INTERIOR ASSOCIADO 
AOS GRANITOS BIOTÍTICOS PÓS-TECTÓNICOS DO PLUTÃO DE VILA POUCA DE 
AGUIAR (NORTE DE PORTUGAL) 

 
 

No artigo1 que se segue são apresentados os dados mineralógicos, radiométricos e de 

radão no interior das habitações no plutão pós-tectónico de Vila Pouca de Aguiar. Em 
consonância com a geologia de campo deste trabalho de investigação (capítulo 2), os estudos 

petrográficos (capítulo 3) anteriormente apresentados, assim como os resultados da 

radiometria de campo e de laboratório (capítulo 4), juntamente com a concentração de radão 

no interior dos edifícios (capítulo 7), permitiram em conjunto formular algumas hipóteses 
relativamente aos principais fatores que condicionam a exposição ao gás radão na região 

estudada. Os principais fatores que interferiram no potencial radiológico deste maciço de Vila 

Pouca de Aguiar foram igualmente descritos nas páginas seguintes, onde se tecem também 
algumas considerações e medidas a adotar perante o potencial risco de exposição associado 

a este tipo de granitos. Destaca-se a interação das características geogénicas, arquitetónicas 

e antropogénicas, para explicar a grande variação na concentração de radão nas habitações 
assentes sobre o maciço de Vila Pouca de Aguiar, embora as falhas geológicas tenham 

desempenhado um papel importante na acumulação de radão interior. Nesta área específica, 

recomendam-se algumas medidas de carácter informativo, através do desenvolvimento de 

campanhas de sensibilização para o público em geral, onde se esclarecem os riscos 
radiológicos associados à exposição ao radão. 

 

 
______________________ 
1 MARTINS, L.M.O., GOMES, M.E.P., TEIXEIRA, R. J., PEREIRA, A.J., & NEVES, L.J. (2016): Indoor radon risk 
associated to post-tectonic biotite granites from Vila Pouca de Aguiar pluton, Northern Portugal. Ecotoxicology 
and Environmental Safety, 133: 164-17 
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At Vila Pouca de Aguiar area, northern Portugal, crops out a post-tectonic Variscan granite pluton, related
with the Régua-Vila Real-Verín fault zone, comprising three types of biotite granites. Among these
granites, PSG granite yield the highest average contents of U, probably due to its enrichment in accessory
U-bearing minerals such as zircon. In the proximity of faults and joints, these granites are often affected
by different degrees of hydrothermal alteration, forming reddish altered rocks, commonly known as
“episyenites”. These altered rocks are probably associated to the occurrence of hydrothermal processes,
which led to uranium enrichment in the most advanced stages of episyenitization. In these granites, both
average gamma absorbed dose rates in outdoor and indoor air are higher than those of the world
average. Furthermore, even in the worst usage scenario, all these granites can be used as a building
material, since their annual effective doses are similar to the limit defined by the European Commission.
The geometric mean of radon activity of 91 dwellings located at the Vila Pouca de Aguiar pluton is
568 Bq m�3, exceeding that of other northern Portuguese granites. Measurements carried out during a
winter season, indicate that 62.6% of the analysed dwellings yield higher indoor radon average values
than the Portuguese legislation limit (400 Bq m�3), and annual effective doses due higher than the
world’s average value (1.2 mSv y�1).

The interaction of geogenic, architectural and anthropogenic features is crucial to explain the variance
in the geometric mean of radon activity of dwellings from Vila Pouca de Aguiar pluton, but the role of
geologic faults is probably the most important decisive factor to increase the indoor radon concentration
in dwellings. Hence, the development of awareness campaigns in order to inform population about the
incurred radiological risks to radon exposure are highly recommended for this specific area.

& 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.
1. Introduction

Radon is a noble radioactive gas, resulting from uranium decay
and characterised by a high mobility in natural systems. Exposure to
this gas can be a serious public health problem, since it is responsible
for approximately half of the radiation dose received by the human
population (UNSCEAR, 2008). According to the Environmental Pro-
tection Agency radon gas is reported as the second leading risk factor
of lung cancer after tobacco, which is in accordance to recent epi-
demiological studies carried out in the European Union, suggesting
that radon inside dwellings may cause about 20,000 deaths per year
(Dubois, 2005). The risk rises 16% for every 100 Bq m�3 increase in
residential concentrations (Darby et al., 2005). Lung cancer mortality
in northern Portugal was assessed by Veloso et al. (2012), using data
provided by the North Regional Health Administration and indoor
. Martins).
radon concentrations from a national survey conducted by the
Portuguese Environmental Agency. A sub multiplicative interaction
between smoking and indoor radon exposure was considered for the
estimation of the number of lung cancer deaths attributed to indoor
radon exposure, which ranges from 1565 to 2406, for the period
between 1995 and 2004. This study indicated that among the 8514
lung cancer deaths observed, from 18 to 28% could be associated with
indoor radon exposure.

The main source of indoor radon are the radionuclides in the
underlying soils and rocks, which can diffuse into indoor air, but in
some cases building materials can also contribute for radon
exposure (Janik et al., 2015). Indoor radon could be controlled by a
large number of geogenic, climatic and anthropogenic factors, which
must be studied and monitored in order to access the health risk
(Cosma et al., 2013, 2015). Among geogenic factors, the local struc-
tural geology assumes a primordial role in the prediction of indoor
radon concentrations and radiometric anomalies associated with
faults, as it is demonstrated by Pereira et al. (2010) in Central
Portugal and Drolet and Martel (2016) in the Province of Quebec,
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Canada. However, many other studies put in evidence the relation-
ship between Rn and uranium-rich granitic sources, such as those
carried out by Bossew et al. (2008) in Austria, Ielsch et al. (2010) in
the region of Bourgogne, Massif Central, France, Kemski et al. (2009)
in the Fichtelgebirge and Erzgebirge areas, Germany, Appleton and
Miles (2010) in England and Cho et al. (2015) in South Korea.

Several studies proved that the relation between indoor radon and
climate is complex and, in many situations, inconclusive (e.g.
Kobayashi, 2000; Miles, 2001; Groves-Kirkby et al., 2006). In fact,
Groves-Kirkby et al. (2015) indicate that, in the town of Northampton,
England, the monthly arithmetic mean radon concentration shows
minimal or zero cross-correlation with temperature, atmospheric
pressure and wind-speed, but there is a minimal negative correlation
with precipitation and possibly also with relative humidity. The same
study demonstrates that there are evidences of significant latency
response in radon concentrations in respect to some climatic para-
meters, especially those related with the presence of atmospheric
moisture. On the other hand, Perrier et al. (2009) and Perrier and
Girault (2013) have demonstrated the sensitivity of soil-gas radon
concentration to atmospheric pressure changes. The anthropogenic
influences and the architectural characteristics of the structures
(building age, floor level, foundation, building material, building type,
room type) could also be important to explain the distribution of
indoor radon concentrations (e.g. Kemski et al., 2009; Friedmann and
Groeller, 2010; Girault and Perrier, 2012; Kropat et al., 2014).

In this context, it is extremely important to understand, in a
first stage, the influence of the geology in the indoor radon var-
iation, and, whenever necessary, to inform the population about
the incurred radiological risks if no preventive measures were
taken (Appleton et al., 2011). The Portuguese legislation
regarding the air quality allows radon concentrations up to
400 Bq m�3 inside of dwellings, and the measurement of this gas
is only required in new constructions within granitic areas
(Decree-Law nr. 79/2006). In Portugal, indoor radon exposure has
been largely ignored, as in many other countries, by government
or health authorities. Worldwide annual exposure to natural
radiation sources ranges from 1 to 10 mSv y�1, being its average
estimated in 2.4 mSv y�1. About 1.2 mSv y�1 is due to the ex-
posure of radon inhalation (UNSCEAR, 2000).

The present study systematises radiometric and indoor radon
results gathered at the Vila Pouca de Aguiar pluton (northern
Portugal) to assess the indoor radon risk in dwellings located in an
area with an important regional fault system intersecting different
granitic rocks. These ones show different degrees of alteration
(episyenitization) and weathering. This work also intended to
evaluate the influence of house configuration and indoor human
behaviour patterns in the radon gas exposure.
2. Geological setting

At Vila Pouca de Aguiar area, northern Portugal, crops out a
post-tectonic Variscan granite pluton, with ca. 200 km2 and an
elongated form, constrained by NNE-SSW fractures related with
the Régua-Vila Real-Verín fault zone (Fig. 1a and b). The post-
tectonic granite pluton comprises three types of biotite granites:
Telões granite (TLG), Pedras Salgadas granite (PSG) and Souto
granite (STG) that are variably porphyritic (Fig. 1b). Scarce rounded
microgranular mafic enclaves of granodioritic and, more rarely,
tonalitic composition, varying in size from 10 to 20 cm, are also
observed especially in the TLG (Gomes, 2008). Souto granite is a
coarse grained rock, outcropping in a small area in the south,
southwest and east of the pluton. The three granites can be dis-
tinguished macroscopically by their grain size and biotite content,
but there are no clear-cut contacts between the two dominant
granites (TLG and PSG). The Vila Pouca de Aguiar granite pluton
cross-cuts two-mica syntectonic granites, related to the third de-
formation phase (D3) of the Variscan event, as well as the Upper
Ordovician to Lower Devonian metasedimentary sequence (Ri-
beiro, 1998; Martins et al., 2009), developing a metamorphic
contact aureole. Based on geological, geochemical, isotopic, AMS
and gravity data, Sant'Ovaia et al. (2000) and Martins et al. (2009)
determined that the Vila Pouca de Aguiar granite pluton is a
normally zoned composite laccolith, yielding older, more mafic
marginal phases toward younger, more felsic central phases, that
has been emplaced at the very end of the Variscan orogeny, fed by
magma that upwelled from the fault zone. Its zoning is related to
the successive emplacement of two main independent magma
batches. The emplacement of this pluton was strongly constrained
by the Régua-Vila Real-Verín fault zone, which crosscuts whole
northern Portugal. This fault system began its development during
the deformation phase D3 of the Variscan orogeny, being re-
activated on the deformation phase D4 as a sinistral strike-slip
fault with transtensional component. After that, with the rotation
of the main stress direction to E-W, the Régua-Vila Real-Verín fault
zone was reactivated as a thrust fault (Baptista, 1998). At present,
this fault zone still has seismic activity (Fig. 1a and b) (Baptista,
1998).

At Vila Pouca de Aguiar pluton, granites are affected by various
stages and degrees of weathering, increasing with the proximity of
faults and joints. On the other hand, the occurrence of reddish
altered rocks, commonly known as “episyenites”, is constrained to
TLG and PSG granites. These episyenites probably resulted from a
hydrothermal alteration process and involved alkali metasoma-
tism, magmatic quartz dissolution and transformation of the
granite primary minerals (Genter and Traineau, 1992; Genter et al.,
2002; Dezayes et al., 2005; Jaques et al., 2010). Two degrees of
alteration can be distinguished: a) pervasive rock mass alteration,
affecting large areas of the granite without visible modification of
the rock texture and b) vein alteration, where the primary mi-
nerals (silicates) of the granite have been partly dissolved.

Due to the abundance of granites in the studied region, these
rocks are frequently employed as building material by the locals,
namely in the form of blocks in dwelling walls or as small slabs
and tiles for lining purposes in external walls. Granites are also
commonly used in indoor paving, kitchen counters, fireplaces and
as coarse aggregates in the production of concrete.
3. Material and methods

The petrographic study of polished thin sections of non-altered
and episyenitized granites was carried out at the Department of
Geology of University of Trás-os-Montes e Alto Douro, whereas
backscattered electron imaging was performed at the National
Laboratory of Energy and Geology (LNEG), S. Mamede de Infesta,
Portugal.

A portable GF Instruments γ-ray spectrometer, model Gamma
Surveyor compact 2, equipped with a NaI detector and a measur-
ing range of 100 Kev to 3 MeV was employed in the field radio-
metric survey, covering different granite areas and the associated
episyenitized domains, with a total of 84 analysis. Besides the
gamma-ray flux, this technique also allows the estimation of K, eU
and eTh concentrations. In each site the spectrometer was set
close to the rock surface and then three measurements were made
during a period of two minutes each. The final value resulted from
the average of those three measurements.

Based on the field radiometric survey, 15 representative sam-
ples were selected for precise radiometric laboratory measure-
ments, using a high efficiency multichannel gamma-ray spectro-
meter (ORTEC), equipped with a 3′′ NaI (Tl) crystal detector and
Digibase system. The detection limit for K, U and Th are 0.1%,



Fig. 1. (a) Geological distribution of Variscan syn to post-orogenic granitoids in Central Iberian Zone. 1. Post Palaeozoic; 2. Post-orogenic biotite granites; 3. Late-orogenic
biotite granites; 4. Synorogenic two-mica granites; 5. Synorogenic biotite granites; 6. Metasedimentary rocks; 7. Faults. (b) Sketch maps of the Vila Pouca de Aguiar plutons.
a. Metasedimentary rocks; b. Syntectonic two-mica granite; c. Telões granite (TLG); d. Pedras Salgadas granite (PSG); e. Souto granite (STG). Coordinates: UTM kilometric
system; PRVF: Penacova-Régua-Verin Fault; (modified from Martins et al., 2009)
.

L.M.O. Martins et al. / Ecotoxicology and Environmental Safety 133 (2016) 164–175166
0.5 and 1 ppm, respectively. These measurements were carried out
at the Natural Radioactivity Laboratory, University of Coimbra
(LRN). Each sample was crushed to about 2 mm size and well
mixed to ensure homogeneity in minerals distribution. The pre-
pared samples, weighing between from 300 to 500 g, were placed
in a standard-size plastic container (Marinelli beakers). The sam-
ple containers were sealed to prevent as much as possible any gas
escape and left undisturbed for a minimum period of four weeks,
in order to achieve isotopic equilibrium in the decay chains of U
and Th. After this period, each sample was measured and the
signals were acquired during 10 h. The resulting spectrum was
analysed with the software Scintivision32 © to quantify 40K, 214Bi
and 208Tl peaks. Assuming secular equilibrium, K2O concentration
was estimated from 40K activity (1460 keV), U from 214Bi
(1760 keV) and Th from 208Tl (2614 keV). Background subtraction
was performed for each measurement (Lamas et al., 2015). This
system was previously implemented and calibrated in the LRN,
with standards certified by the International Atomic Energy
Agency (IAEA).

Field studies also included a standard measurement of gamma
absorbed dose rate at a height of 1 m above the ground for 2 min.
A long counting time was used to minimise variability. Some
measurements were also carried out inside dwellings.

The annual effective dose equivalent (AEDE) was calculated
according to UNSCEAR (2000) as:

( )μ = × × × ( )
−AEDE Sv y D DCF OF T 1

1

where D is absorbed dose rate in air (ηGy h�1), DCF is a dose
conversion factor (0.7 SvG y�1), OF is the outdoor occupancy factor
equal to 0.2 and T is time factor (8.760 h y�1).

Using absorbed doses measurements, annual effective dose
from population’s exposure to gamma radiation background (E)
was estimated from UNSCEAR (2000) as follow:

( ) ( )= × + × ×

× ( )

−E mSv y D out OF out D in OF in T

CC/ 1000000 2

1

where D out and D in (ηGy h�1) are mean outdoor and indoor
absorbed dose rates, T (hours) is a time conversion factor (8760 h),
OF out and OF in are outdoor and indoor occupancy factors (20%
and 80% for outdoor and indoor, respectively) and CC is the con-
version coefficient (0.7 for adults) reported by UNSCEAR (2000) to
convert absorbed dose in air to the effective dose in humans.

Indoor radon concentrations were determined using CR-39
passive detectors in 91 dwellings built on different lithologies,
during the winter season. Among the studied dwellings, 23% were
mainly built with local granites, 28% with local granites and light-
weight clay bricks and 49% with light-weight clay bricks. Detectors
were placed in the ground floors and/or first floors of dwellings,
and the period of exposure was about three months, between
December 2013 and March 2014. During the winter period,
dwellings are less ventilated and consequently the radon con-
centration is generally higher than summer period. After the ex-
posure period time, the CR-39 passive detectors were chemically



L.M.O. Martins et al. / Ecotoxicology and Environmental Safety 133 (2016) 164–175 167
etched during 4 h in a NaOH solution, at a temperature of 90 ºC, in
the LRN. Track density to radon activity conversion factors are
provided by the manufacturer for each batch of detectors, fol-
lowing specific exposures in radon certified calibration chambers
(Lamas et al., 2015). The annual effective dose (H) for inhabitants
of the studied region was calculated from the determined value of
indoor radon concentration (CRn), using the equation given by
UNSCEAR (2000):

( ) = × × × ( )
−H mSv y CRn F O DCF 3

1

where F is the global average of equilibrium factor for radon
and its progeny (0.4), O is the global average indoor occupancy
factor (7000 h y�1) and DCF is the dose conversion factor (9
ηSv h�1(Bq m�3)�1) for radon and its progeny.
Fig. 2. Backscattered electron images of accessory minerals: a) allanite (Aln), zircon
(Zrc), thorite (Thr), biotite (Bt) and potassium feldspar (Kfs) in TLG; b) xenotime
(Xtm), zircon (Zrc), monazite (Mnz), quartz (Qz) and chlorite (Chl) in PSG; c) xe-
notime (Xtm), zircon (Zrc) and monazite (Mnz) in STG; d) biotite (Bt) and apatite
(Ap) containing monazite (Mnz) and thorite (Thr) inclusions in STG.
4. Results and discussion

4.1. Petrography and accessory minerals in granites

The studied rocks correspond to monzogranites, which contain
30–32% modal quartz, 20–24% perthitic K-feldspar (orthoclase and
microcline) and 37–42% normally zoned plagioclase with oligo-
clase-andesine composition in the TLG and a albite-oligoclase
composition in the PSG and STG. Biotite, with a modal average of
9% in TLG and 5% in PSG and STG, is the only ferromagnesian phase
(Martins et al., 2009). Muscovite reach up to 1% in PSG and STG.
Petrographic and electron microprobe studies indicate the pre-
sence of U- and Th-bearing accessory minerals, especially zircon
and allanite in TLG (Fig. 2a), monazite, xenotime and zircon in PSG
(Fig. 2b) and STG (Fig. 2c), including thorite in the latter (Fig. 2c
and d). Apatite occurs in all studied granites as large crystals
(Fig. 2d), usually containing inclusions of zircon, monazite and il-
menite. Locally, apatite also occurs as clear acicular crystals. Zircon
and monazite are abundant, sometimes as euhedral crystals, in-
cluded, in biotite and apatite. Allanite is also frequent and occurs
as large zoned crystals. Xenotime occurs associated to zircon.
Thorite has been found included in allanite and apatite cracks.
These accessory minerals were also identified by Gomes (2008) in
TLG that also reported the presence of titanite.

4.2. Potassium, uranium and thorium contents and indoor radon risk

The average contents of K in non altered TLG, PSG, STG and in
the episyenitized stages of TLG and PSG (TLEPG and PSEPG) range,
respectively, from 4.61% to 6.58%, from 9.67% to 18.47% and from
24.84% to 28.34% (Fig. 3a–c; Appendix A). Among all granites, the
TLEPG yield the highest average contents of K and eU, whereas the
STG shows the lowest average contents of K and eU (Fig. 3a and b).
According to Martins et al. (2009), the potassium, uranium and
thorium contents measured in granites TLG and PSG of Vila Pouca
de Aguiar pluton are always higher than the crustal average (K-
2.1%, U- 2.7 ppm and Th- 9.6 ppm).

The laboratory measurements, using a multichannel gamma-
ray spectrometer (ORTEC), equipped with a lead shield, support
those achieved with the portable GF Instruments γ-ray spectro-
meter (Fig. 3d–f). However, the laboratory data evidenced some
radiometric anomalies, in particular the U enrichment of PSEPG,
corresponding to the highest detected average with 36 ppm
(Fig. 3e). The laboratory measurements also have shown that,
among non-altered granites, the PSG yields the highest average
contents of U, whereas STG shows the highest average contents of
Th (Fig. 3f). The PSG enrichment in U is most probably due to the
ubiquitous presence of zircon, whereas the Th enrichment of STG
is mainly related to the presence of thorite and also monazite and



Fig. 3. High-low diagrams with average, minimum and maximum concentrations of radiometric field values: a) K, b) eU and c) eTh and concentrations of: d) K2O, e) U and f)
Th using laboratory ORTEC in outcropping rocks from Vila Pouca de Aguiar pluton.
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xenotime. The eU content of PSG is above 14 ppm and, therefore,
comparable to those from uraniferous granites (Wilson and
Åkerblom, 1982; Cambon, 1994; Basson and Greenway, 2004;
Appendix B). The relation between eU and eTh in the studied
granitic rocks do not show a positive correlation (Fig. 4a),
indicating that the distribution of both uranium and thorium is no
longer due to magmatic process, such as fractional crystallisation
(Charbonneau, 1982; Heikal et al., 2013). Taking into account that
uranium is very susceptible to transportation/leaching processes
under post-magmatic/late hydrothermal and weathering



Table 1
Outdoor and indoor gamma absorbed dose rates with corresponding annual ef-
fective dose equivalent rates.

Lithology Outdoor Indoor E (mSv
year�1)

D (ƞGy h�1) AEDE
(lSv year�1)

D (ƞGy h�1) AEDE
(lSv
year�1)

TLG n 51 66 0.93
Min. 94.9 116.4 94.4 463.1
Max. 231.4 283.8 247.5 1214.1
Mean 147.8 181.2 163.3 801.1

TLEPG n 6 *

Min. 170.5 209.1
Max. 257.4 315.7
Mean 198.2 243.1

PSG n 17 18 1.02
Min. 119.6 146.7 79.7 391.0
Max. 223.8 274.5 249.4 1223.5
Mean 160.7 197.1 187.2 918.3

PSEPG n 3 *

Min. 130.5 160.0
Max. 190.5 233.6
Mean 167.5 205.4

STG n 7 2 0.91
Min. 116.0 142.3 163.8 803.5
Max. 170.1 208.6 212.3 1041.5
Mean 138.3 169.6 * *

Total Min. 94.9 116.4 79.7 391.0 0.91
Max. 257.4 315.7 249.4 1223.5 1.02

TLG – Telões granite; TLEPG – Telões episyenite granite; PSG – Pedras Salgadas
granite; PSEPG - Pedras Salgadas episyenite granite; STG – Souto granite; n –

number of samples; Min. – Minimum; Max. – Maximum;
*Not determined.

Fig. 4. Variation diagrams for studied biotite granites: a) eU vs. eU/eTh, b) eTh vs.
eU.
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conditions (Tartèse et al., 2013), it would be important to assess
the amount of remobilization of uranium within the plutons, due
to those processes. According to Charbonneau (1982) and Heikal
et al. (2013), the eU/eTh ratio should remain constant during
magmatic fractionation, and any disturbance in this ratio it is in-
dicative either of an enrichment or depletion of uranium. The
Fig. 4b shows a positive correlation defined between eU and eU/
eTh ratio, suggesting a progressive enrichment of uranium from
non-altered granites to some episyenitized granite samples.

According to Jaques et al. (2010), the hydrothermal fluids, di-
rectly associated with the episyenitization process of biotite
granites from Gerês and Guarda, Portugal, led to magmatic quartz
dissolution and transformation of the primary minerals present in
granites. Those fluids were trapped in quartz microfractures, and
are characterised by H2O-NaCl low-salinity, homogenisation tem-
peratures lower than 300 °C and an alkaline character. Possibly
they have a meteoric origin and circulated to a depth lower than
5 km during the final events of the Variscan orogeny. Furthermore,
Bobos et al. (2005) and Cabral-Pinto et al. (2014) also suggest that
meteoric water warmed by deep circulation through granite faults,
shear zones and quartz veins may become enriched in U, P and Mg
due to the solubilisation of uranium-bearing minerals, such as
thorite, coffinite, and monazite, but also of apatite and chlorite.
Uranium from the former solutions could be later adsorbed on Fe
oxyhydroxides, weathered surfaces of primary minerals or pre-
cipitated at the surface of Fe minerals and apatite (Cabral-Pinto
et al., 2014). Therefore, these mechanisms must be considered as
potential uranium accumulation processes in comparable areas
worldwide.

Outdoor (n¼84) and indoor gamma absorbed dose rates
(n¼86) and corresponding annual effective dose equivalent rates
in selected areas of Vila Pouca de Aguiar region are presented in
Table 1. The recorded gamma absorbed dose rates for outdoor
environments indicates that TLEPG has the highest average
(198.2 ηGy h�1), whereas the STG shows the lowest average rate
(138.3 ηGy h�1; Table 1). The average rates from indoor mea-
surements range between 163.3 and 188.1 ηGy h�1 (Table 1). Thus,
considering the standard deviation, there are no significant dif-
ferences between the average indoor gamma absorbed dose rates,
contrary to what would be expected, taking into account the dif-
ferences in the lithological environment, and the fact of the large
majority of the studied rock-built dwellings were made with local
granites, because, in general, this is the cheapest solution for the
population (Appendix C). The former average values are within the
range for outdoor exposure in Portugal 4 to 230 ηGy h�1) and also
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for indoor exposure 4 to 280 ηGy h�1) (UNSCEAR, 2000). Never-
theless, the maximum values of gamma dose rates for outdoor
exposure detected in TLG (231 ηGy h�1) and TLEPG (257 ηGy h�1)
exceed those specified in the report of UNSCEAR (2000) (Table 1).
The average gamma absorbed dose rates in outdoor and indoor air
are much higher than those of the world average (60 ηGy h�1;
ICRP, 2004). The annual effective dose rates range from
0.91 mSv y�1 in STG to 1.02 mSv y�1 in PSG (Table 1). These data
are in agreement with a previous study on radioactivity risk of
slabs of PSG (Gómez et al., 2011), which indicates that in the worst
usage scenario, those slabs yield an estimated annual effective
dose of 0.9 mSv y�1. Therefore, the obtained results in this study
are comparable with those of Gómez et al. (2011), showing that
PSG can be used as a building material, since the dose limit of
1 mSv y�1 is not largely exceeded, as recommended by the Eur-
opean Commission (2000).

The geometric mean of radon activity of 91 dwellings from Vila
Pouca de Aguiar region is 568 Bq m�3, reaching maximum values
of 3432 Bq m�3 for TLG, 3906 Bq m�3 for contact zones between
TLG/PSG, 7066 Bq m�3 for PSG and 3046 Bq m�3 for STG (Fig. 5a).
These values are higher than those obtained in other northern
Portuguese granitic areas, namely at Vila Real granite (Gomes
et al., 2011) and Amarante granite (Martins et al., 2013), of
364 Bq m�3 and 430–220 Bq m�3, respectively. Therefore, in all
studied lithologies from Vila Pouca de Aguiar region there is a
significant proportion of dwellings (n¼57) where the indoor ra-
don average values exceed, by far, the limit defined by the Por-
tuguese legislation regarding the indoor air quality (400 Bq m�3),
corresponding to 62.6% of the total (Fig. 5b). However, it must be
taken into account that these results are not representative of the
annual average since they were collected during the winter, when
radon concentrations are usually higher (Neves et al., 2003). The
geometric mean of radon activity from dwellings of Vila Pouca de
Aguiar show a large variance, which can be mainly attributed to
Fig. 5. a) High-low diagrams with average, minimum and maximum of indoor radon for
Aguiar pluton. The red line corresponds to the indoor radon limit established by Portug
the influence of geogenic factors, such as the local geology. In fact,
the presence of geologic faults near dwellings increases their
vulnerability to elevated indoor radon by providing favourable
pathways from the source uranium-rich bedrock units to the
surface (e.g. Drolet and Martel, 2016). However, some architectural
characteristics and anthropogenic influences could also explain
the observed variability of indoor radon. Therefore, it would be
important to mention that dwellings with less than 50 years old
(Fig. 6a) and with basement (Fig. 6b) are, in general, better ther-
mally insulated than older dwellings, presenting the highest in-
door radon average values, respectively 994 Bq m�3 (Fig. 6a) and
1107 Bq m�3 (Fig. 6b and Appendix D). Concerning the wall type
used in the construction of dwellings, there are no significant
differences on indoor radon average values. However, there is a
slight tendency to dwellings with walls made of light-weight clay
bricks yield the highest values (983 Bq m�3; Fig. 6c and Appendix
D). The lack of any kind of passive or active ventilation mechan-
isms in all studied dwellings with less than 50 years old is prob-
ably the main reason to explain this situation. It is also important
to mention that dwellings older than 50 years old show con-
struction features that make them really poor thermally insulated,
and therefore are “naturally ventilated”. Among the different
rooms of dwellings, kitchens and living rooms tend to yield the
highest indoor radon average concentrations (898 and
924 Bq m�3, respectively; Fig. 6d and Appendix D), maybe because
people tend to kept closed those areas, during winter, in order to
avoid heat losses.

The geometric mean of indoor radon concentration in this re-
gion (568 Bq m�3; Fig. 5) is also higher than the world's average
(40 Bq m�3; UNSCEAR, 2000) and is well above the recommended
level of 100 Bq m�3 proposed by WHO (2009) and ICRP (2010).
The annual effective dose due to indoor radon concentration in the
studied area ranges from 17.4 to 40.1 mSv y�1 (Table 2). These
values are much higher than the world’s average value for the
all studied lithologies; b) Indoor radon frequency distribution in the Vila Pouca de
uese legislation.



Fig. 6. Boxplot diagrams highlighting the influence of several factors in indoor radon concentrations of Vila Pouca de Aguiar pluton: a) dwellings construction age; b)
number of floors in dwellings; c) type of walls used in dwellings construction and d) rooms.

Table 2
Indoor radon concentrations with corresponding annual effective dose equivalent
rates (H).

Lithology Average indoor radon (Bq m�3) H (mSv year�1)

TLG 694 17.4
TLG/PSG 1316 33.1
PSG 1312 33.1
STG 1594 40.1

TLG – Telões granite; TLG/PSG – Telões granite in contact with Pedras Salgadas
granite; PSG – Pedras Salgadas granite; STG – Souto granite.
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inhalation dose due to radon (1.2 mSv y�1), as reported by UN-
SCEAR (2000). Taking into account that the geometric mean of
indoor radon concentration in the Vila Pouca de Aguiar pluton
(568 Bq m�3) was just calculated for winter period, the estimated
annual mean levels (Bq m�3) of indoor radon concentration were
determined based on the criteria establish by Neves et al. (2003),
which consider that the increased ventilation of dwellings during
the summer provides, in average, a 37% reduction in radon levels
in relation to those observed in the winter. Thus, the estimated
annual mean of indoor radon for Vila Pouca de Aguiar pluton is
389 Bq m�3, exceeding by far the values presented by Dubois
(2005) under the scope of radon survey performed in European
countries. In this report the annual mean levels ranges from
19 Bq m�3 (Cyprus) to 144 Bq m�3 (Serbia-Montenegro).
5. Conclusions

In Vila Pouca de Aguiar pluton, PSG and PSEPG yield the highest
average contents of U, whereas STG shows the highest average
contents of Th. These results are consistent for non-altered gran-
ites, either in field or laboratory radiometric measurements. The
enrichment in U is most probably due to the presence of accessory
U-bearing minerals such as zircon, while in STG the Th enrichment
is probably due to the presence of thorite.

The emplacement of Vila Pouca de Aguiar pluton was con-
trolled by the Régua-Vila Real-Verín fault zone, which crosscuts
northern Portugal. In the proximity of faults and joints, TLG and
PSG biotite granites are usually affected by different degrees of
hydrothermal alteration, forming reddish altered rocks, commonly
known as “episyenites”. The late hydrothermal conditions are
certainly important in the remobilization of uranium within the
plutons, leading to an enrichment of this element in the most



Table A1
Field radiometry data of granites from Vila Pouca de Aguiar pluton.

Lithology K (%) eU (ppm) eTh
(ppm)

Lithology K (%) eU (ppm) eTh
(ppm)

TLG 6,30 16,83 30,73 TLEPG 7,15 31,00 24,63
6,15 16,73 30,37 6,50 13,43 28,63
6,65 18,20 29,50 7,44 29,50 31,13
5,33 11,27 27,73 5,29 14,97 23,53
4,79 9,73 23,90 7,11 11,20 30,47
4,21 9,57 23,73 5,97 10,70 24,50
4,03 12,20 19,07 n 6
4,11 4,97 18,77 Min. 5,29 10,70 23,53
4,37 10,90 21,57 Max. 7,44 31,00 31,13
4,46 12,57 18,57 Mean 6,58 18,47 27,15
4,99 14,53 26,80 PSG 5,93 10,90 27,20
4,32 11,17 19,47 6,63 18,53 29,57
4,70 6,57 23,33 5,95 12,40 28,20
4,51 10,03 35,67 4,44 9,23 24,60
4,27 9,37 23,87 5,08 12,73 27,60
4,32 5,40 21,63 4,27 7,10 21,83
4,43 7,83 28,13 4,85 19,80 20,63
4,06 9,37 21,17 3,71 9,13 19,13
4,22 5,53 19,83 4,88 15,80 28,27
4,77 9,23 22,63 4,93 19,93 23,17
3,79 9,20 22,57 4,28 11,23 26,57
4,15 9,77 19,50 6,93 21,43 37,97
6,02 13,97 31,27 5,03 13,70 29,40
5,98 16,37 35,63 4,24 9,97 23,30
8,29 22,40 43,57 5,24 11,80 18,57
5,28 14,40 29,67 5,40 14,13 29,13
3,96 15,00 21,97 5,98 16,57 31,57
4,71 11,20 23,70 n 17
5,39 19,10 27,37 Min. 3,71 7,10 18,57
6,21 20,07 34,07 Max. 6,93 21,43 37,97
4,07 11,37 24,27 Mean 5,16 13,79 26,28
4,09 5,70 23,83 PSEPG 5,83 20,80 28,17
3,73 8,47 18,53 4,37 5,63 24,83
4,05 10,20 17,37 5,95 12,20 32,03
3,81 10,53 17,57 n 3
4,25 7,00 14,83 Min. 4,37 5,63 24,83
4,60 10,87 23,03 Max. 5,95 20,80 32,03
5,29 15,87 23,47 Mean 5,39 12,88 28,34
4,26 11,40 18,17 STG 4,62 10,27 27,30
4,14 5,80 25,10 4,48 5,03 25,97
5,35 8,63 31,73 5,04 11,17 26,47
6,73 8,60 15,20 4,50 11,03 25,57
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advanced stages of episyenitization, such as those observed in
some samples of PSEPG, achieving 36 ppm of U.

Concerning external radiation exposure, TLEPG yields the
highest average gamma absorbed dose rate, whereas STG shows
the lowest average rate. There are no significant differences in the
average indoor gamma absorbed dose rates of the different stu-
died granites. However, both average gamma absorbed dose rates
in outdoor and indoor air are much higher than those of the world
average. The PSG show the highest annual effective dose, but even
in the worst usage scenario, it can be used as a building material,
since the dose limit of 1 mSv y�1, defined by the European Com-
mission, is not largely exceeded.

The geometric mean of radon activity of 91 dwellings from
Vila Pouca de Aguiar region is 568 Bq m�3, being higher than
those from other northern Portuguese granitic areas. Therefore,
62.6% of the analysed dwellings, during the winter season, have
indoor radon average values, that exceed the limit defined by the
Portuguese legislation regarding the indoor air quality
(400 Bq m�3). On the other hand, the annual effective dose due
to indoor radon concentration in the studied area (17.4–
40.1 mSv y�1) are also much higher than the world’s average
value (1.2 mSv y�1).

The large variance in the geometric mean of radon activity of
dwellings from Vila Pouca de Aguiar pluton can be due to the
interaction of geogenic, architectural and anthropogenic factors.
Among geogenic factors, the role of geologic faults is decisive to
increase the indoor radon concentration in dwellings.

This study found evidences that dwellings with less than 50
years old and basement, yield the highest indoor radon average
values. Within the sampled dwellings, kitchens and living rooms
tend to present the highest indoor radon average concentrations,
probably because those areas are preferentially closed by their
inhabitants in order to avoid heat losses. Thus, is highly re-
commended that health authorities start to implement remedia-
tion actions in the most severe detected situations. It would be
also important to inform the population about the incurred radi-
ological risks to radon exposure and, at the same time, develop
awareness campaigns to promote increasing indoor ventilation.
Hence, it would be advisable to include radon gas measurement
restrictive procedures for licensing new constructions within
granitic areas.
5,20 18,33 26,97 5,63 10,40 34,77
5,72 13,23 27,50 4,12 12,77 29,07
5,45 15,27 29,93 3,85 7,03 18,33
4,63 13,53 27,77 n 7
4,72 11,07 27,93 Min. 3,85 5,03 18,33
5,12 11,43 27,00 Max. 5,63 12,77 34,77
6,95 18,50 23,90 Mean 4,61 9,67 26,78
4,84 9,53 25,30
3,77 10,60 21,87

n 51
Min. 3,73 4,97 14,83
Max. 8,29 22,40 43,57
Mean 4,89 11,75 24,84

TLG – Telões granite; TLEPG -Telões episyenitized granite; PSG – Pedras Salgadas
granite; PSEPG – Pedras Salgadas episyenitized granite; STG – Souto granite; n –

number of samples; Min. – Minimum; Max.- Maximum.
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Table B1
ORTEC geochemical data of granites from Vila Pouca de Aguiar pluton.

Lithology K2O (%) U (ppm) Th (ppm)

GTL 5,50 6,70 18,10
5,00 9,30 19,60
5,18 9,40 9,80
4,52 7,30 21,40

n 4
Min. 4,52 6,70 9,80
Max. 5,50 9,40 21,40
Mean 5,05 8,18 17,23
GTLEP 5,36 4,20 5,80

5,36 20,90 20,60
6,19 7,70 24,50

n 3
Min. 5,36 4,20 5,80
Max. 6,19 20,90 24,50
Mean 5,64 10,93 16,97
GPS 4,92 15,20 22,30

4,65 14,00 21,40
4,39 15,80 19,50

n 3
Min. 4,39 14,00 19,50
Max. 4,92 15,80 22,30
Mean 4,65 15,00 21,07
GPSEP * 65,50 *

4,74 6,00 20,20
n 2
Min. 4,74 6,00 20,20
Max. 4,74 65,50 20,20
GST 5,44 9,00 18,50

5,57 8,00 26,50
4,68 15,40 26,60

n 3
Min. 4,68 8,00 18,50
Max. 5,57 15,40 26,60
Mean 5,23 10,80 23,87

TLG – Telões granite; TLEPG – Telões episyenitized granite; PSG – Pedras Salgadas granite; PSEPG – Pedras Salgadas episyenitized granite; STG – Souto granite; n – number of
samples; Min. – Minimum; Max. – Maximum; *Not determined.
Appendix C

See Fig. C1.
Fig. C1. (a) Geological distribution of Variscan syn- to post-orogenic granitoids in Central Iberian Zone. 1. Post Palaeozoic; 2. Post-orogenic biotite granites; 3. Late-orogenic
biotite granites; 4. Synorogenic two-mica granites; 5. Synorogenic biotite granites; 6. Metasedimentary rocks; 7. Faults. (b) Geological map of the Vila Pouca de Aguiar area,
with the sampling location. a. Metasedimentary rocks; b. Syntectonic two-mica granite; c. Telões granite (TLG); d. Pedras Salgadas granite (PSG); e. Souto granite (STG).
Coordinates: UTM kilometric system; PRVF: Penacova-Régua-Verin Fault; (modified from Martins et al., 2009)
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Features Statistic Std. Error
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Appendix D

See Table D1.
Table D1
Statistics of features of buildings and associated indoor radon concentration of Vila
Pouca de Aguiar region.

Features Statistic Std. Error

Age o10 Mean 908 185
Median 602
Std. Dev. 784
Minimum 182
Maximum 3046
n 18

10 to 50 Mean 994 151
Median 613
Std. Dev. 1150
Minimum 94
Maximum 7066
n 58

450 Mean 347 66
Median 238
Std. Dev. 256
Minimum 105
Maximum 986
n 15

Floor Basement Mean 1107 171
Median 792
Std. Dev. 1190
Minimum 144
Maximum 7066
n 48

First floor Mean 606 104
Median 354
Std. Dev. 683
Minimum 94
Maximum 3432
n 43

Walls type Brick Mean 983 183
Median 612
Std. Dev. 1226
Minimum 94
Maximum 7066
n 25

Rock Mean 646 117
Median 533
Std. Dev. 521
Minimum 142
Maximum 2072
n 21

Rock/brick Mean 873 175
Median 467
Std. Dev. 877
Minimum 105
Maximum 3906
n 45

Divisions Classroom Mean 567 221
Median 392
Std. Dev. 382
Minimum 303
Maximum 1005
n 3

Kitchen Mean 898 166
Median 415
Std. Dev. 1173
Minimum 94
Maximum 7066
n 50

Living room Mean 924 194
Median 583
Std. Dev. 952
Minimum 175
Maximum 3906
n 24

Office Mean 563 261
Median 325
Std. Dev. 452

Minimum 279
Maximum 1084
n 3

Bedroom Mean 792 141
Median 627
Std. Dev. 466
Minimum 263
Maximum 1852
n 11

Std. Error – Standard error; Std. Deviation – Standard deviation; n – number of
buildings.
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9- CONCLUSÕES 
 

 A região em estudo apresenta uma elevada variabilidade litológica, inserindo-se nos 

terrenos autóctones da ZCI e parautóctones da ZGTM sendo constituída 

essencialmente por granitóides variscos que intruíram nas formações 
metassedimentares do Complexo Xisto-Grauváquico, do Ordovícico Inferior a Superior 

e do Complexo de Mantos Parautóctones.  

 Os dados de campo, petrográficos e geoquímicos, permitiram distinguir três grandes 

grupos de granitóides na região, nomeadamente o grupo I dos granodioritos de São 

Lourenço, o grupo II que integra os granitos sin-a tardi-tectónicos de duas micas e por 
fim o grupo III, composto pelos granitos biotíticos pós-tectónicos. O grupo II é 

composto por 12 granitos de duas micas e o grupo III por cinco granitos biotíticos, 

todos eles com variação no tamanho do grão e no carácter porfiróide.  

 Observou-se uma correlação entre a presença e abundância de minerais acessórios 

como zircão, apatite, ilmenite, monazite, uraninite, torite, cofinite, alanite, xenótimo e 

fosfatos de tório e urânio e os teores de U e Th. 

 Os granitóides da área de estudo apresentam o fundo radiométrico, atividades em 

massa de 226Ra e 222Rn, potencial de produção de radão, radão nos solos e edifícios 
superiores aos metassedimentos. O comportamento inverso ocorre no coeficiente de 

emanação com um destaque nos metassedimentos induzido pela foliação 

metamórfica.  

 O suporte mineralógico do 226Ra e o grau de alteração (de baixa ou de alta 

temperatura) são fatores que contribuem significativamente para a variabilidade intra-

grupo. 

 Nos metassedimentos é a variabilidade lítica bem como as relações estratigráficas, os 

principais fatores que controlam a distribuição do radão nos solos. A ocorrência de 
níveis filitosos, em particular quando enriquecidos em matéria orgânica, é fator de 

favorabilidade à produção do gás radão nestas rochas.  

 A concentração de radão nos solos aumenta em falhas e carreamentos 

comparativamente aos valores da unidade lítica intersectada. Existe assim o potencial 

de ascensão de radão proveniente de origens mais profundas e que poderão 

influenciar de forma significativa os teores de radão em espaços confinados. Para além 
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disso, a distribuição do radão nos solos junto de carreamentos permite obter 

indicações sobre a atitude em profundidade das estruturas tectónicas. 

 A concentração de radão em espaços confinados excedeu o limite de 300 Bq.m-3 da 

diretiva comunitária 2013/59/EURATOM, em 58 % do total de edifícios estudados, em 

especial em habitações situadas nos granitóides dos grupos II e III. Os concelhos de 

Chaves e Vila Pouca de Aguiar apresentam médias geométricas muito superiores, 
uma vez que são maioritariamente preenchidos pelos granitos biotíticos do grupo III. 

Para além disso, verifica-se uma maior concentração de radão em edifícios mais 

recentes (devido em parte, a uma menor capacidade de ventilação natural), em 
divisões mais próximas do subsolo, na divisão da sala e com paredes de pedra com 

tijolo.  

 Assim, o potencial de produção de gás radão nas rochas, a concentração de radão 

nos solos, fatores geológicos como a ocorrência de sistemas de fraturas de âmbito 

regional, bem como a concentração de radão nos edifícios (condicionado por diversos 

fatores arquitetónicos e antropogénicos), são fatores críticos na avaliação do risco de 
exposição ao radão. 

 Na base da informação obtida referente àqueles fatores críticos, e numa primeira 
aproximação, classifica-se o grau de risco ao radão na região em estudo em baixo a 

moderado para os grupos metassedimentares e um risco moderado a elevado nos 

grupos graníticos. 

 Para fins estratégicos de ordenamento do território recomendam-se campanhas de 

sensibilização para as entidades públicas e população em geral, tentando assim 
implementar uma promoção do aumento da ventilação no interior dos edifícios já 

construídos. Seria também aconselhável a implementação de novas técnicas 

construtivas, salvaguardando o licenciamento das novas construções em zonas 

graníticas como a da região em estudo.  

 Em termos de desafios para estudos futuros refere-se a necessidade de uma avaliação 

mais detalhada a pequena escala do potencial de radão nos solos e a execução do 
mapa de risco de radão nesta região, utilizando para tal todos os parâmetros 

analisados neste trabalho.  
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ANEXO A.1- Composições modais dos granitos da região em estudo retiradas de GOMES (1990) e 
MATOS (1991). Indicações da descrição das litologias como na tabela 4.1. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Amostra 

GSL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Quartzo 11.3 14.9 15.6 17.6 18.2 21.2 24.0 32.5 34.3 
Plagioclase 43.8 41.2 41.3 37.4 38.7 34.4 33.0 19.0 17.8 
Feldspato potássico 3.6 5.0 9.8 12.9 16.7 18.0 18.0 23.8 23.0 
Biotite + clorite 20.8 19.0 26.8 25.1 24.4 23.0 19.7 11.2 3.0 
Moscovite * * * * * 0.1 0.5 1.1 7.4 
Turmalina * * * * * 0.4 0.2 0.1 0.2 
Apatite 0.2 0.1 0.2 0.1 * * * * * 
Outros minerais  0.6 0.8 1.1 1.1 0.4 * * * * 

Amostra 

GFZ GPD 
182 185 206 215 221 457 587 910 916 180 208 

Quartzo 23.4 24.5 27.1 25.4 24.5 28.0 24.8 31.3 32.1 27.7 24.3 
Plagioclase 33.1 29.4 29.4 31.8 29.5 21.8 33.0 25.0 28.2 19.5 35.6 
Feldspato potássico 18.6 24.1 23.3 20.5 24.5 24.8 19.1 17.3 16.3 34.1 24.1 
Biotite + clorite 2.5 2.5 3.6 3.9 3.7 3.8 2.6 1.9 2.8 2.9 2.3 
Moscovite 16.3 19.5 16.4 18.4 17.7 21.2 20.3 24.4 19.9 14.6 13.5 
Turmalina 5.8 * * * * * * * * * * 
Apatite 0.3 * 0.2 0.0 0.1 0.4 0.1 0.1 0.7 0.8 0.3 
Outros minerais  * * * * * * 0.1 * * 0.3 * 

Amostra 

GPD GTP 
210 583 882 884 885 229 283 463 586 722 723 

Quartzo 25.1 25.3 33.0 34.4 32.7 32.6 33.2 25.6 31.1 29.9 28.8 
Plagioclase 26.5 27.4 25.1 36.6 31.6 20.1 17.1 35.8 34.3 24.4 21.7 
Feldspato potássico 27.5 22.9 19.6 14.4 15.5 26.1 27.6 19.4 11.4 25.0 32.4 
Biotite + clorite 0.1 4.5 2.9 3.5 4.9 8.1 6.3 3.6 5.2 8.0 7.4 
Moscovite 20.2 19.9 18.7 10.0 14.0 11.8 15.1 15.0 17.8 11.3 9.5 
Turmalina * * * * 0.6 * * * * * * 
Apatite 0.1 * 0.6 1.2 0.7 1.3 0.5 0.5 0.3 1.2 0.2 
Outros minerais  0.5 * * * * 0.0 0.2 * * * * 

Amostra 

GTP GAS 
2018 889 895 894 897 896 890 887 888 891 893 

Quartzo 26.8 25.8 31.7 30.2 35.7 25.3 27.8 29.5 36.6 24.6 26.5 
Plagioclase 17.4 25.5 24.5 26.0 27.9 33.5 27.9 19.9 25.1 29.5 28.7 
Feldspato potássico 41.3 34.2 29.4 21.9 19.1 22.4 28.5 37.3 12.4 25.7 17.6 
Biotite + clorite 1.8 2.5 3.4 3.7 2.9 3.3 3.7 1.7 5.5 2.2 5.6 
Moscovite 12.5 11.5 10.8 17.5 13.9 14.9 11.9 11.4 20.0 17.6 21.3 
Turmalina * * * * * * * * * * * 
Apatite 0.1 0.4 0.1 0.6 0.5 0.5 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 
Outros minerais  * 0.1 0.1 0.2 * * 0.1 0.1 * * 0.1 
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ANEXO A.1 (Continuação)- Composições modais dos granitos da região em estudo retiradas de 
GOMES (1990) e MATOS (1991). Indicações da descrição das litologias como na tabela 4.1. 

Amostra 

GAS GVM 
892 243 260 250 270 280 310 328 573 577 579 

Quartzo 27.4 26.4 32.8 30.7 23.9 26.3 25.8 27.6 23.0 23.7 26.9 
Plagioclase 30.7 32.6 15.6 27.2 30.1 26.0 31.4 32.3 27.1 20.5 27.5 
Feldspato potássico 17.9 19.4 22.0 22.3 27.0 21.0 24.4 18.3 22.8 25.8 28.1 
Biotite + clorite 4.6 1.3 4.8 2.2 3.3 5.9 5.0 2.2 3.9 8.2 4.4 
Moscovite 18.5 20.2 24.7 17.7 15.5 20.4 13.3 19.2 22.8 21.3 13.1 
Turmalina * * * * * * * * 0.5 * 0.3 
Apatite 0.8 0.1 0.1 * 0.2 0.3 0.1 0.4 0.5 0.4 * 
Outros minerais  * * * * * * 0.1 * * 0.1 * 

 

Amostra 

GVG 
468 556 563 839 841 842 845 846 849 850 851 

Quartzo 41.2 32.1 29.1 39.8 34.4 32.6 27.1 33.4 25.3 23.7 29.8 
Plagioclase 20.3 15.9 26.3 24.5 20.3 22.9 23.4 24.3 28.2 26.1 26.1 
Feldspato potássico 15.8 27.5 22.3 19.5 28.9 22.4 30.0 22.9 30.1 32.8 23.4 
Biotite + clorite 8.0 7.7 8.2 3.1 3.5 6.4 6.6 5.0 3.8 4.0 5.0 
Moscovite 13.2 15.2 12.8 12.8 11.6 14.4 10.4 13.2 11.2 12.3 14.6 
Turmalina * * * * * * * * * * * 
Apatite 0.7 1.1 0.9 0.3 1.2 0.8 1.3 0.8 1.1 0.8 0.8 
Outros minerais  0.8 0.4 0.4 0.1 0.1 0.5 1.1 0.3 0.3 0.3 0.3 

 

Amostra 

GVG GRG GLM 
861 862 879 2076 561 313 913 296 302 305 315 

Quartzo 27.4 32.3 27.2 28.6 30.7 34.3 30.1 20.8 24.3 23.1 27.3 
Plagioclase 20.8 19.9 20.7 21.1 28.5 26.0 34.7 34.5 33.7 35.0 25.5 
Feldspato potássico 27.3 24.7 28.3 25.8 23.7 21.2 21.4 24.2 19.7 23.4 17.8 
Biotite + clorite 7.4 2.5 6.0 7.4 4.0 4.7 4.3 2.1 2.0 3.9 4.0 
Moscovite 15.4 20.3 16.2 15.3 12.1 13.4 9.1 18.4 20.2 14.5 25.3 
Turmalina * * * * * * * 1.3 1.3 0.8 2.0 
Apatite 1.0 0.1 1.0 0.9 0.2 0.2 0.2 * 0.1 0.2 0.2 
Outros minerais  0.7 0.1 0.6 0.8 * * * * * * * 

Amostra 

GVM GVG 
580 2079 2081 263 265 321 403 404 434 445 452 

Quartzo 24.3 22.2 25.0 30.7 33.5 29.9 36.4 37.7 26.9 27.2 33.2 
Plagioclase 25.5 26.7 28.9 22.2 26.0 19.3 29.5 20.2 23.2 21.5 27.9 
Feldspato potássico 27.7 28.6 29.3 33.3 23.9 26.3 15.3 25.4 32.6 37.1 21.3 
Biotite + clorite 5.4 4.2 4.5 4.6 5.8 9.4 3.1 5.7 4.2 5.0 4.0 
Moscovite 17.0 17.9 12.2 9.3 9.6 13.4 15.1 9.6 12.0 8.6 11.8 
Turmalina 0.1 * * * * * * * * * * 
Apatite 0.1 0.2 * * 1.1 1.0 0.5 0.8 0.6 0.2 1.3 
Outros minerais  * * 0.2 * 0.2 0.7 * 0.7 0.4 0.3 0.5 



ANEXOS 
 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro             257 

ANEXO A.1 (Continuação) - Composições modais dos granitos da região em estudo retiradas de 
GOMES (1990) e MATOS (1991). Indicações da descrição das litologias como na tabela 4.1. 

Amostra 

GLM GFG GSG 
318 571 860 2065 2066 560 567 900 899 VR32 872 

Quartzo 24.9 23.1 25.6 28.6 26.2 24.2 27.5 25.5 23.3 23.2 29.6 
Plagioclase 30.2 33.1 30.9 25.8 31.8 23.8 23.6 24.0 22.0 22.5 33.4 
Feldspato potássico 22.6 24.1 21.1 26.3 22.6 27.2 27.0 25.8 28.8 26.5 22.3 
Biotite + clorite 2.8 1.7 1.7 3.0 1.9 8.7 8.4 10.2 8.2 7.6 3.1 
Moscovite 19.3 18.0 20.4 16.2 17.6 15.4 12.3 12.8 16.1 19.0 11.5 
Turmalina 1.6 1.2 * * 0.5 * * * * * * 
Apatite 0.2 0.1 0.4 0.1 * 0.1 0.2 0.3 0.3 * 0.1 
Outros minerais  * * * * * 0.6 1.2 1.4 1.3 1.1 0.1 

 

Amostra 

GSG GST 
868 866 874 869 871 564 570 875 870 2023 25 

Quartzo 34.5 28.4 31.3 27.9 27.5 33.1 32.3 36.7 31.4 33.7 46.1 
Plagioclase 27.9 37.6 31.1 30.4 37.8 25.3 27.9 25.6 33.5 31.8 26.5 
Feldspato potássico 20.4 19.3 20.7 23.5 15.2 26.7 22.4 21.5 18.7 15.5 20.3 
Biotite + clorite 2.6 1.3 2.5 2.7 0.3 2.2 3.0 3.4 2.6 2.2 7.0 
Moscovite 14.6 13.3 14.4 15.4 19.1 12.7 14.0 12.7 13.5 16.5 0.1 
Turmalina * * * * * * * * * * * 
Apatite * * * 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.3 * 
Outros minerais  * * * * * * 0.2 * 0.1 * * 

 

Amostra 

GST GTL 
66 65 24 41 45-1 45 34 35 44 

Quartzo 27.2 39.8 39.1 29.2 29.0 31.0 28.4 27.4 31.3 
Plagioclase 30.6 32.6 32.7 36.6 40.4 36.1 32.8 35.2 31.2 
Feldspato potássico 38.3 22.5 24.1 23.2 21.5 21.3 29.8 22.6 30.4 
Biotite + clorite 3.9 4.9 4.1 10.9 9.0 11.5 8.9 14.5 6.9 
Moscovite * 0.2 * * * * * * * 
Turmalina * * * * * * * * * 
Apatite * * * * * * * * * 
Outros minerais  * * * 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.2 
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ANEXO B.1- Composições químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) dos granitos da 
região em estudo.  

GSL 

Amostra CGVR 83B            CGVR 86             CGVR 86A          CGVR 91A           CGVR 91B            CGVR 91C             CGVR 91D             CGVR 92A             CGVR 92B             

SiO2 58.94 62.63 62.96 56.50 54.72 55.20 65.89 56.09 52.91 
TiO2 0.77 0.63 0.63 0.75 0.77 0.76 0.52 0.74 0.70 
Al2O3 16.70 16.55 16.42 17.58 17.95 17.85 16.58 17.58 17.56 
Fe2O3 6.02 4.68 4.56 6.35 6.70 6.62 3.77 6.81 7.43 
FeO n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
MnO 0.09 0.07 0.07 0.10 0.10 0.10 0.04 0.11 0.13 
MgO 3.83 2.43 3.42 4.56 5.06 4.93 1.48 5.13 6.53 
CaO 4.74 3.52 3.42 5.47 5.63 5.50 2.54 6.52 7.08 
Na2O 2.84 2.78 3.08 3.09 3.24 3.18 3.85 2.81 2.56 
K2O 4.07 4.92 5.00 3.96 3.53 4.27 3.86 2.27 2.54 
P2O5 0.22 0.22 0.22 0.22 0.24 0.24 0.26 0.18 0.16 
H2O+ 1.57 1.45 1.23 1.28 1.88 1.22 1.04 1.56 2.23 
Total 99.79 99.88 101.01 99.86 99.82 99.87 99.83 99.80 99.83 

          
ASI 0.97 1.05 1.02 0.94 0.95 0.93 1.14 0.95 0.90 

A/CNK 0.94 1.02 0.98 0.91 0.93 0.90 1.10 0.93 0.89 

A/NK 0.54 0.60 0.64 0.53 0.51 0.55 0.63 0.40 0.40 

% C.norm. 0.00 0.78 0.25 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 0.00 
          

Cl n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

F n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Ga 17 18 19 17 17 18 20 17 16 

Cr 101 42 37 79 72 69 29 112 136 

V 86 57 57 92 96 91 37 121 115 

Nb 9 11 11 10 9 9 12 8 7 

Zn 56 54 56 64 61 60 74 63 69 

Sn 9 9 9 8 9 9 9 9 13 

Ni 28 23 23 32 37 35 12 24 30 

Zr 198 217 215 212 239 215 197 175 147 

Cu 20 9 11 9 19 18 5 15 12 

Y 27 26 25 26 23 23 21 24 22 

Sr 367 314 303 444 505 495 249 410 398 

Pb 54 66 67 53 51 58 45 32 33 

Ba 842 828 781 913 993 944 640 690 585 

Rb 151 199 199 166 177 166 180 162 177 

As 5 5 5 5 5 5 5 5 13 

W 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

U 8 7 8 9 11 9 6 7 6 

Th 23 32 33 28 31 27 25 18 14 

Hf 5 5 6 4 7 6 5 5 4 

Sb 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Co 19 13 13 22 25 23 8 25 32 

Ta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sc 16 11 10 17 17 16 10 22 22 
Indicações no topo das colunas como na tabela 5.1; n- número de amostras; n.a- não analisado.  
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ANEXO B.1 (Continuação) - Composições químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) 
dos granitos da região em estudo. 

GSL 

Amostra CGVR 93A            CGVR 93B             CGVR 95            CGVR 96A            CGVR 96B            CGVR 96C            CGVR 96D            CGVR 109            CGVR 111             

SiO2 53.80 70.17 65.93 58.18 55.34 55.65 69.58 53.61 63.03 
TiO2 0.77 0.37 0.53 1.12 0.76 0.75 0.33 0.73 0.71 
Al2O3 18.32 15.36 16.20 18.22 17.26 17.53 15.37 17.85 17.25 
Fe2O3 7.23 2.49 3.77 6.37 6.55 6.94 2.35 7.45 4.65 
FeO n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
MnO 0.11 0.05 0.05 0.10 0.11 0.11 0.04 0.13 0.07 
MgO 5.72 0.68 1.41 3.11 4.49 4.67 0.89 6.55 1.60 
CaO 7.39 1.29 2.40 4.89 6.08 5.96 1.14 6.85 3.14 
Na2O 2.77 3.56 3.11 2.83 2.88 2.71 3.93 2.05 3.05 
K2O 2.04 4.57 5.08 3.15 3.40 3.60 4.58 2.71 4.93 
P2O5 0.14 0.23 0.22 0.26 0.21 0.21 0.20 0.13 0.26 
H2O+ 1.60 0.99 1.12 1.64 2.80 1.70 1.48 1.82 1.11 
Total 99.89 99.76 99.82 99.87 99.88 99.83 99.89 99.88 99.80 

          
ASI 0.92 1.22 1.12 1.12 0.91 0.94 1.18 0.97 1.12 

A/CNK 0.91 1.17 1.08 1.07 0.89 0.91 1.14 0.95 1.07 

A/NK 0.37 0.70 0.66 0.44 0.49 0.48 0.74 0.35 0.60 

% C.norm. 0.00 2.76 1.75 1.89 0.00 0.00 2.35 0.00 1.81 
          

Cl n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

F n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

Ga 17 20 18 19 17 18 19 16 19 

Cr 95 21 27 28 68 56 28 115 13 

V 115 21 38 155 110 116 20 116 55 

Nb 6 13 12 8 7 7 10 6 11 

Zn 59 68 54 69 58 64 52 65 62 

Sn 9 19 11 23 9 7 18 22 10 

Ni 20 6 8 11 23 26 6 27 6 

Zr 137 154 186 187 172 172 136 126 232 

Cu 10 5 5 15 18 25 5 23 6 

Y 25 16 24 26 25 25 15 24 26 

Sr 386 147 228 452 495 519 151 338 357 

Pb 31 55 60 45 47 49 50 19 62 

Ba 487 452 661 1306 905 997 459 443 967 

Rb 90 304 218 237 127 137 243 216 221 

As 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

W 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

U 5 5 5 10 8 8 11 6 8 

Th 9 21 26 28 22 22 18 10 33 

Hf 5 5 5 4 4 5 4 4 7 

Sb 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Co 27 4 9 17 20 23 5 30 11 

Ta 5 6 5 5 5 5 5 5 5 

Sc 22 8 9 20 19 19 6 23 12 
Indicações no topo das colunas como na tabela 5.1; n- número de amostras; n.a- não analisado.  
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ANEXO B.1 (Continuação) - Composições químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) 
dos granitos da região em estudo. 

GSL GFZ 

Amostra CGVR 111 
A             

CGVR 111 
B             CGVR 120             CGVR 124           CGVR 129           CGVR 130 CGVR 43 CGVR 51 CGVR 62 

SiO2 60.52 59.60 68.14 70.90 62.70 58.40 72.93 74.18 74.01 
TiO2 0.62 0.65 0.41 0.23 0.60 0.67 0.17 0.07 0.12 
Al2O3 17.94 17.02 16.37 15.37 17.06 17.04 14.69 14.99 14.75 
Fe2O3 5.01 5.36 2.56 1.78 4.57 5.74 1.36 0.79 1.24 
FeO n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0.94 0.57 0.94 
MnO 0.08 0.08 0.04 0.03 0.07 0.09 0.02 0.01 0.03 
MgO 2.34 3.21 0.76 0.58 2.35 3.68 0.18 0.06 0.10 
CaO 4.22 4.43 1.17 0.77 2.37 4.97 0.48 0.30 0.45 
Na2O 3.02 2.89 2.92 2.83 2.23 2.65 2.89 3.37 3.19 
K2O 4.56 4.91 5.37 4.81 3.89 4.68 5.37 4.06 4.22 
P2O5 0.25 0.35 0.22 0.34 0.30 0.37 0.36 0.24 0.34 
H2O+ 1.28 1.26 1.86 2.17 3.72 1.61 1.42 1.83 1.39 
Total 99.84 99.76 99.82 99.81 99.86 99.90 99.87 99.90 99.84 

           
ASI 1.06 0.98 1.34 1.47 1.49 0.97 1.39 1.51 1.50 

A/CNK 1.02 0.94 1.28 1.36 1.40 0.92 1.28 1.43 1.39 

A/NK 0.55 0.59 0.65 0.64 0.46 0.55 0.72 0.66 0.67 

% C.norm. 0.96 0.00 4.15 4.92 5.59 0.00 4.11 5.08 4.93 
           

Cl n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0 0 0 

F n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0 0 0 

Ga 19 19 19 20 19 18 21 18 25 

Cr 13 42 18 27 41 51 13 12 13 

V 67 87 19 13 48 93 4 4 4 

Nb 9 9 11 15 10 9 17 11 23 

Zn 58 56 56 65 58 58 76 40 77 

Sn 11 8 19 21 10 10 19 19 17 

Ni 8 26 6 8 20 30 6 6 6 

Zr 205 214 149 92 150 225 71 37 46 

Cu 5 14 5 <6 21 18 5 5 5 

Y 24 26 16 12 20 31 9 7 9 

Sr 531 703 175 101 189 801 44 39 11 

Pb 65 70 50 39 45 70 35 32 23 

Ba 1130 1520 555 407 627 1693 133 87 31 

Rb 192 191 289 333 196 187 405 291 462 

As 5 5 5 5 5 <6 6 12 6 

W 5 5 5 5 5 <6 5 <6 5 

U 9 11 9 10 12 12 11 7 12 

Th 35 34 18 6 20 34 10 4 7 

Hf 5 7 4 4 4 8 4 4 4 

Sb 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Co 13 18 4 4 13 19 4 4 4 

Ta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sc 13 15 6 6 11 15 6 6 6 
Indicações no topo das colunas como na tabela 5.1; n- número de amostras; n.a- não analisado.  
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ANEXO B.1 (Continuação) - Composições químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) 
dos granitos da região em estudo. 

GPD GMLS GTP 

Amostra CGVR 40 CGVR 57 CGVP 15              CGVP 16             CGVP 17           CGVR 56 CGVR 67 CGVR 76 CGVR 8 

SiO2 73.11 73.50 72.94 70.85 71.22 70.35 68.97 70.52 73.26 
TiO2 0.13 0.28 0.19 0.23 0.27 0.39 0.50 0.36 0.21 
Al2O3 14.64 14.20 14.59 15.49 15.02 15.36 15.75 15.14 14.52 
Fe2O3 1.33 1.74 1.37 1.48 1.76 2.55 3.12 2.46 1.65 
FeO 0.53 0.71 n.a n.a n.a 1.30 1.50 1.00 0.96 
MnO 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.03 
MgO 0.13 0.39 0.21 0.35 0.40 0.62 0.82 0.58 0.25 
CaO 0.42 0.69 0.58 0.49 0.59 0.63 0.52 0.70 0.53 
Na2O 2.86 2.64 3.25 2.87 2.85 2.46 1.95 2.49 2.85 
K2O 5.13 4.90 4.92 6.01 5.69 5.54 5.65 5.58 4.94 
P2O5 0.40 0.25 0.38 0.38 0.43 0.32 0.34 0.34 0.37 
H2O+ 1.58 1.21 1.43 1.58 1.49 1.56 2.16 1.57 1.25 
Total 99.75 99.82 99.88 99.75 99.74 99.81 99.81 99.77 99.86 

            
ASI 1.46 1.38 1.35 1.38 1.38 1.47 1.67 1.43 1.44 

A/CNK 1.33 1.30 1.24 1.28 1.26 1.37 1.53 1.33 1.32 

A/NK 0.70 0.68 0.73 0.72 0.72 0.65 0.59 0.67 0.69 

% C.norm 4.58 3.90 3.77 4.28 4.13 4.94 6.30 4.55 4.41 
            

Cl 128 128 n.a n.a n.a 153 144 137 0 

F 0 0 n.a n.a n.a 0 0 0 0 

Ga 20 17 23 20 21 24 22 22 25 

Cr 16 21 22 21 25 23 30 20 8 

V 4 8 5 9 9 18 22 15 5 

Nb 17 12 12 10 12 16 18 18 16 

Zn 60 57 80 57 72 101 104 96 108 

Sn 29 14 18 16 13 16 13 14 21 

Ni 6 6 6 6 7 7 9 7 6 

Zr 52 95 74 89 107 145 183 127 77 

Cu 5 5 5 5 5 6 11 8 5 

Y 9 10 8 8 11 14 15 15 11 

Sr 43 80 42 80 76 76 84 67 32 

Pb 30 44 28 39 37 38 41 36 25 

Ba 138 164 154 336 308 279 332 235 103 

Rb 391 265 352 251 250 420 347 393 511 

As 29 <6 11 10 5 6 5 9 9 

W 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

U 10 8 10 7 8 11 10 13 18 

Th 4 11 6 4 6 29 35 24 14 

Hf 4 4 4 4 4 4 4 6 4 

Sb 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Co 4 4 4 4 4 4 5 4 4 

Ta 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

Sc 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Indicações no topo das colunas como na tabela 5.1; n- número de amostras; n.a- não analisado.  
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ANEXO B.1 (Continuação) - Composições químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) 
dos granitos da região em estudo. 

GTP GAS GVM 

Amostra CGVR 21 CGVR 24 CGVR 60 CGVR 22 CGVR 25 CGVR 31 CGVR 122             CGVR 27 CGVR 28 

SiO2 71.73 72.11 73.35 73.02 73.04 72.93 72.06 71.45 72.35 
TiO2 0.23 0.21 0.22 0.19 0.22 0.19 0.20 0.24 0.25 
Al2O3 15.10 15.03 14.75 14.63 14.57 14.53 15.13 14.73 14.90 
Fe2O3 1.86 1.56 1.67 1.34 1.44 1.41 1.52 1.75 1.74 
FeO 1.10 0.90 1.00 0.89 0.92 0.95  1.30 1.30 
MnO 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.04 0.03 0.03 
MgO 0.42 0.35 0.32 0.21 0.21 0.19 0.34 0.32 0.33 
CaO 0.67 0.91 0.50 0.49 0.60 0.60 0.78 0.69 0.74 
Na2O 3.11 3.16 3.11 2.87 2.92 3.12 3.36 2.70 2.99 
K2O 4.97 5.03 4.20 5.09 5.17 5.08 4.91 5.28 5.04 
P2O5 0.34 0.26 0.27 0.42 0.40 0.40 0.33 0.35 0.34 
H2O+ 1.40 1.24 1.39 1.53 1.19 1.27 1.13 1.33 1.18 
Total 99.86 99.89 99.81 99.81 99.78 99.74 99.80 98.87 99.89 

             
ASI 1.39 1.29 1.49 1.45 1.38 1.35 1.32 1.39 1.37 

A/CNK 1.29 1.22 1.40 1.32 1.27 1.24 1.23 1.29 1.27 

A/NK 0.70 0.71 0.66 0.70 0.71 0.73 0.72 0.69 0.70 

% C.norm 4.20 3.36 4.83 4.51 4.04 3.77 3.66 4.16 3.99 
             

Cl * * * * * * n.a * * 

F * * * * * * n.a * * 

Ga 19 19 23 24 24 25 20 20 19 

Cr 26 18 19 12 14 16 19 16 14 

V 12 8 7 4 4 4 8 6 5 

Nb 15 12 14 13 12 14 12 14 12 

Zn 63 50 91 72 79 86 59 66 66 

Sn 25 17 20 18 15 16 26 26 19 

Ni 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Zr 78 86 71 82 94 84 92 91 104 

Cu 5 5 5 5 5 5 <6 <6 <6 

Y 11 14 9 8 8 8 11 12 13 

Sr 64 96 28 44 50 42 105 85 78 

Pb 33 53 27 30 32 28 43 46 40 

Ba 202 274 89 166 185 147 311 272 257 

Rb 342 288 424 369 345 372 334 360 352 

As 8 5 5 5 6 5 5 5 5 

W 6 5 5 5 5 5 5 5 5 

U 11 11 10 8 12 15 12 10 11 

Th 8 13 10 8 10 8 12 10 11 

Hf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sb 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Co 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sc 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Indicações no topo das colunas como na tabela 5.1; n- número de amostras; *- Abaixo do limite de deteção; n.a- não 
analisado.  
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ANEXO B.1 (Continuação) - Composições químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) 
dos granitos da região em estudo. 

GVM GVG GRG 

Amostra CGVR 12 CGVR 15 CGVR 16 CGVR 83 CGVR 1 CGVR 3 CGVR 29 CGVR 30 CGVR 32 

SiO2 72.82 72.80 72.33 73.00 71.03 70.65 73.44 72.20 71.26 
TiO2 0.21 0.22 0.25 0.15 0.39 0.45 0.19 0.21 0.32 
Al2O3 14.72 14.78 14.72 14.79 15.09 15.13 14.66 15.06 15.24 
Fe2O3 1.59 1.74 1.82 1.35 1.99 2.29 1.50 1.65 2.41 
FeO 1.20 1.30 1.20 0.89 1.40 1.20 0.61 0.54 1.10 
MnO 0.03 0.05 0.03 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03 
MgO 0.31 0.29 0.33 0.31 0.48 0.56 0.26 0.27 0.60 
CaO 0.61 0.65 0.67 0.64 0.77 0.79 0.62 0.42 0.64 
Na2O 2.71 2.71 2.57 2.83 2.59 2.42 2.98 2.53 2.44 
K2O 5.07 5.02 5.48 5.03 5.92 5.95 4.73 5.23 4.81 
P2O5 0.34 0.33 0.34 0.27 0.36 0.38 0.30 0.36 0.33 
H2O+ 1.33 1.16 1.24 1.35 1.26 1.15 1.17 1.87 1.66 
Total 99.74 99.75 99.78 99.75 99.90 99.79 99.87 99.82 99.74 

             
ASI 1.44 1.44 1.39 1.39 1.35 1.38 1.41 1.55 1.59 

A/CNK 1.33 1.33 1.29 1.31 1.25 1.28 1.31 1.42 1.47 

A/NK 0.68 0.67 0.69 0.68 0.71 0.69 0.68 0.65 0.60 

% C.norm. 4.48 4.50 4.16 4.17 3.88 4.18 4.23 5.34 5.65 
             

Cl * * * * * * 128 137 113 

F * * * * * * * * * 

Ga 21 22 20 19 24 25 22 21 20 

Cr 14 10 12 11 11 17 14 16 27 

V 7 6 7 4 12 14 4 7 19 

Nb 19 21 18 14 9 10 16 18 15 

Zn 77 84 78 47 99 107 70 74 67 

Sn 26 25 21 16 13 11 15 28 19 

Ni 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Zr 87 100 111 66 180 208 70 77 103 

Cu <6 7 <6 <6 5 7 5 5 5 

Y 12 14 12 13 10 11 11 11 13 

Sr 61 56 69 71 63 76 47 56 81 

Pb 36 33 41 45 36 40 31 36 36 

Ba 221 201 227 197 274 323 148 174 279 

Rb 394 425 355 272 414 385 390 389 325 

As 9 5 5 5 9 5 5 13 5 

W 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

U 12 10 13 11 11 10 14 13 6 

Th 13 14 17 7 53 58 9 11 12 

Hf 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Sb 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Co 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sc 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Indicações no topo das colunas como na tabela 5.1; n- número de amostras; *- Abaixo do limite de deteção; n.a- não 
analisado.  
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ANEXO B.1 (Continuação) - Composições químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) 
dos granitos da região em estudo. 

GRG GLM GFG GSG 

Amostra CGVR 49 CGVR 7 CGVR 10 CGVR 16A  CGVR 117            CGVR 118             CGVR 13 CGVR 114 CGVR 115 

SiO2 72.02 73.80 74.60 73.19 69.06 69.59 70.06 72.75 72.37 
TiO2 0.26 0.28 0.34 0.10 0.64 0.59 0.56 0.16 0.14 
Al2O3 15.00 13.84 13.66 14.89 15.11 15.03 15.21 14.78 14.75 
Fe2O3 1.72 1.56 2.68 1.14 2.68 2.49 2.38 1.24 1.22 
FeO 0.59 1.30 1.70 0.77 n.a n.a 2.00 n.a n.a 
MnO 0.03 0.02 0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.02 0.03 
MgO 0.38 0.23 0.39 0.11 0.65 0.61 0.57 0.26 0.22 
CaO 0.68 0.64 0.57 0.42 1.09 n.a 1.05 0.63 0.60 
Na2O 2.82 2.91 3.36 2.83 2.77 2.72 2.50 3.41 3.39 
K2O 5.06 4.76 2.46 4.99 5.85 5.86 5.83 4.90 5.41 
P2O5 0.35 0.33 0.18 0.32 0.46 0.46 0.49 0.44 0.51 
H2O+ 1.58 1.29 1.57 1.74 1.40 1.34 1.21 1.23 1.26 
Total 99.90 99.66 99.84 99.75 99.74 98.71 99.88 99.82 99.90 

               
ASI 1.43 1.34 1.55 1.48 1.28 1.55 1.36 1.34 1.31 

A/CNK 1.32 1.25 1.48 1.38 1.17 1.39 1.23 1.23 1.18 

A/NK 0.67 0.72 0.60 0.68 0.72 0.72 0.69 0.74 0.78 

% C.norm 4.49 3.53 4.86 4.84 3.34 5.31 4.05 3.77 3.45 
               

Cl 137 * * * n.a n.a * n.a n.a 

F * * * * n.a n.a * n.a n.a 

Ga 22 24 27 17 24 24 24 20 20 

Cr 20 21 21 11 19 22 12 21 13 

V 9 4 9 4 19 18 17 4 5 

Nb 11 12 22 13 10 10 10 13 15 

Zn 51 89 174 40 105 95 95 55 48 

Sn 24 13 24 20 10 8 8 21 30 

Ni 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Zr 102 116 84 47 373 338 339 68 59 

Cu 12 5 5 5 5 5 5 5 5 

Y 11 9 4 10 13 13 12 10 9 

Sr 59 22 20 64 89 82 100 55 50 

Pb 36 26 19 36 43 42 44 28 29 

Ba 201 46 26 174 503 476 470 211 190 

Rb 414 405 393 290 334 331 344 282 366 

As 15 5 18 5 11 8 7 23 22 

W 5 5 5 5 5 5 5 6 5 

U 14 25 32 6 11 11 12 8 6 

Th 21 31 28 4 65 60 62 5 5 

Hf 4 4 4 4 8 7 9 4 4 

Sb 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

Co 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Ta 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sc 6 6 6 6 6 6 6 6 6 
Indicações no topo das colunas como na tabela 5.1; n- número de amostras; *- Abaixo do limite de deteção; n.a- não 
analisado.  
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ANEXO B.1 (Continuação) - Composições químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) 
dos granitos da região em estudo. 

GSG GST GTL GPS* 

Amostra CGVR 
116 

CGVR 
104 

CGVR 
106 

CGVR 
119 

CGVR 
100 

CGVR 
101 

CGVR 
105 

CGVR 
103 74-7 74-11 60-2 

SiO2 72.74 76.01 73.52 74.26 70.45 70.73 72.05 70.36 73.56 73.95 73.72 
TiO2 0.17 0.15 0.24 0.22 0.41 0.46 0.35 0.48 0.18 0.24 0.20 
Al2O3 14.88 12.71 13.52 12.96 14.34 14.07 13.88 14.12 14.08 13.90 13.98 
Fe2O3 1.29 1.31 2.02 2.01 2.80 3.13 2.60 3.25 0.03 0.20 0.17 
FeO n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 1.28 1.18 1.24 
MnO 0.02 0.03 0.04 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.07 0.08 0.06 
MgO 0.18 0.15 0.38 0.31 0.68 0.76 0.57 0.80 0.32 0.33 0.28 
CaO 0.56 0.85 0.71 1.08 1.82 1.99 1.51 1.93 1.12 0.98 1.26 
Na2O 3.29 3.03 2.91 3.33 3.24 3.26 3.26 3.20 3.45 3.33 3.38 
K2O 5.01 4.81 4.84 4.59 4.64 4.32 4.50 4.41 4.64 4.79 4.64 
P2O5 0.37 0.05 0.08 0.08 0.13 0.15 0.11 0.15 0.05 0.10 0.05 
H2O+ 1.28 0.69 1.67 0.98 1.31 0.92 1.02 0.97 n.a n.a n.a 
Total 99.79 99.79 99.93 99.87 99.87 99.85 99.90 99.73 98.78 99.08 98.98 

                 
ASI 1.36 1.09 1.22 1.06 1.07 1.06 1.09 1.07 1.12 1.14 1.10 

A/CNK 1.26 1.08 1.19 1.04 1.05 1.03 1.07 1.04 1.11 1.12 1.09 

A/NK 0.73 0.80 0.74 0.81 0.72 0.71 0.74 0.71 0.76 0.77 0.76 
% 
C.norm 3.91 1.09 2.39 0.74 0.99 0.77 1.16 0.93 1.47 1.70 1.23 

                 
Cl n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 

F n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 750 950 650 

Ga 24 15 18 18 17 18 18 19 25 26 27 

Cr 15 15 14 14 18 21 22 26 26 28 32 

V 4 5 12 10 25 28 20 31 10 9 11 

Nb 14 10 14 16 13 14 15 15 15 16 16 

Zn 80 21 39 55 44 48 42 49 36 42 27 

Sn 18 10 14 13 11 10 14 14 21 57 26 

Ni 6 6 6 6 6 6 6 6 11 14 18 

Zr 69 91 142 146 177 193 171 198 96 98 97 

Cu 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 

Y 8 33 35 48 40 38 39 39 35 40 35 

Sr 40 45 51 47 103 100 82 102 75 60 75 

Pb 27 31 34 31 27 25 28 26 n.a n.a n.a 

Ba 137 163 202 167 366 314 292 329 250 200 225 

Rb 374 231 239 262 211 204 233 215 278 312 287 

As 7 5 6 18 8 5 5 12 n.a n.a n.a 

W 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 4 

U 17 8 10 14 7 10 8 7 4 5 13 

Th 6 17 23 28 18 19 23 21 21 21 23 

Hf 4 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 

Sb 7 7 7 7 7 7 7 7 n.a n.a n.a 

Co 4 4 4 4 5 5 4 4 1 1 1 

Ta 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 

Sc 6 5 6 6 9 9 7 8 n.a n.a n.a 
Indicações no topo das colunas como na tabela 5.1; n- número de amostras; n.a- não analisado. *- análises químicas retiradas 
de (Martins, 1998) 
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ANEXO B.2- Composições químicas de elementos do grupo das terras raras (ppm) e alguns 
quocientes de terras raras normalizadas dos granitos da região em estudo.  
 

  GFZ GPD GPD GTP GTP GAS GAS 

Amostra CGVR62 CGVR 40 CGVR 57 CGVR 8 CGVR 21 CGVR 25 CGVR 31 

La 9.6 10.0 25.4 20.2 19.3 18.0 15.6 
Ce 21.7 20.1 50.5 44.7 39.3 38.5 33.6 
Pr 2.8 2.4 6.0 5.6 4.7 4.8 4.2 
Nd 10.8 9.1 22.2 21.6 17.9 18.7 16.1 
Sm 2.8 2.2 4.9 4.7 4.2 4.6 4.0 
Eu 0.1 0.4 0.6 0.3 0.6 0.4 0.3 
Gd 2.5 2.1 3.9 3.4 3.7 3.7 3.4 
Tb 0.4 0.4 0.6 0.5 0.6 0.5 0.5 
Dy 1.9 1.9 2.4 2.3 2.7 2.0 2.0 
Ho 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 
Er 0.7 0.7 0.8 0.9 1.1 0.6 0.6 
Tm 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 
Yb 0.6 0.4 0.5 0.8 0.8 0.4 0.4 
Lu 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 
ΣREE 54.4 50.3 118.4 105.6 95.5 92.7 81.1 
ΣLREE 44.9 41.7 104.1 92.1 81.2 80.0 69.5 
ΣHREE 1.4 1.3 1.5 1.9 2.2 1.1 1.1 
LaN/LuN 25.0 13.5 28.1 16.7 15.0 25.0 40.6 
LaN/SmN 2.1 2.9 3.2 2.7 2.9 2.5 2.5 
GdN/LuN 7.7 3.4 5.2 3.4 3.4 6.1 10.4 
Eu/Eu* 0.12 0.53 0.44 0.24 0.49 0.31 0.27 

Descrição das litologias no topo das colunas como na Tabela 5.1. N – valor normalizado relativamente à 
composição média dos condritos (TAYLOR & MCLENNAN, 1985); Eu* – concentração de Eu prevista por 
interpolação entre os valores normalizados de Sm e Gd; Eu/Eu* = EuN/√[(SmN)x(GdN)]; LREE – terras raras leves 
(La a Nd) e HREE – terras raras pesadas (Er a Lu) (ROLLINSON, 1993). 
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ANEXO B.2 (Continuação) - Composições químicas de elementos do grupo das terras raras (ppm) 
e alguns quocientes de terras raras normalizadas dos granitos da região em estudo. 
 

  GVM GVM GVM GVG GVG GRG GRG 
Amostra CGVR 27 CGVR 16 CGVR 83 CGVR 1 CGVR 3 CGVR 29 CGVR 32 
La 21.3 33.2 15.0 62.0 71.0 18.7 26.3 
Ce 44.3 69.7 29.8 147.4 166.0 39.0 54.0 
Pr 5.5 8.5 3.5 19.0 21.3 4.7 6.4 
Nd 20.8 31.7 12.9 71.9 81.3 18.0 23.9 
Sm 5.2 7.4 3.1 13.0 14.8 4.2 5.5 
Eu 0.7 0.7 0.5 0.7 0.8 0.4 0.7 
Gd 4.4 5.5 2.9 6.3 7.6 3.2 4.5 
Tb 0.7 0.8 0.5 0.7 0.8 0.5 0.6 
Dy 2.9 3.1 2.6 2.5 3.0 2.3 3.1 
Ho 0.5 0.5 0.4 0.4 0.5 0.4 0.5 
Er 1.0 1.0 1.1 0.8 1.0 0.9 1.2 
Tm 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.2 
Yb 0.6 0.6 0.8 0.6 0.7 0.7 0.9 
Lu 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
ΣREE 108.1 162.9 73.2 325.4 368.9 93.2 127.9 
ΣLREE 91.9 143.0 61.1 300.2 339.6 80.4 110.7 
ΣHREE 1.9 1.9 2.1 1.6 1.9 1.8 2.4 
LaN/LuN 20.2 30.3 17.3 70.1 66.5 16.9 26.1 
LaN/SmN 2.6 2.8 3.1 3.0 3.0 2.8 3.0 
GdN/LuN 5.0 6.1 4.0 8.6 8.5 3.5 5.4 
Eu/Eu* 0.42 0.33 0.51 0.23 0.23 0.37 0.44 

Descrição das litologias no topo das colunas como na Tabela 5.1. N – valor normalizado relativamente à 
composição média dos condritos (TAYLOR & MCLENNAN, 1985); Eu* – concentração de Eu prevista por 
interpolação entre os valores normalizados de Sm e Gd; Eu/Eu* = EuN/√[(SmN)x(GdN)]; LREE – terras raras leves 
(La a Nd) e HREE – terras raras pesadas (Er a Lu) (ROLLINSON, 1993). 
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ANEXO B.2 (Continuação) - Composições químicas de elementos do grupo das terras raras (ppm) 
e alguns quocientes de terras raras normalizadas dos granitos da região em estudo. 
 

  GLM GLM GFG GFG GSG GSG GST 
Amostra CGVR 7 CGVR 10 CGVR 13 899 CGVR 114 CGVR 115 CGVR 104 
La 31.3 28.8 101.2 103.7 11.4 9.4 23.0 
Ce 74.9 65.0 217.0 225.8 23.0 19.3 45.7 
Pr 9.7 8.2 26.3 27.4 2.8 2.4 5.6 
Nd 37.4 30.5 96.3 99.5 10.8 9.1 21.2 
Sm 7.3 5.4 15.4 15.9 2.7 2.3 5.1 
Eu 0.2 0.2 0.9 0.8 0.4 0.3 0.5 
Gd 4.1 2.7 7.2 7.6 2.6 2.3 5.2 
Tb 0.5 0.3 0.8 0.8 0.4 0.4 1.0 
Dy 2.1 1.1 3.1 3.2 2.1 2.0 6.2 
Ho 0.4 0.2 0.5 0.5 0.3 0.3 1.3 
Er 0.8 0.3 1.0 1.0 0.7 0.7 4.0 
Tm 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6 
Yb 0.6 0.2 0.6 0.7 0.4 0.4 4.0 
Lu 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.6 
ΣREE 169.6 143.1 470.5 487.1 57.8 49.0 123.9 
ΣLREE 153.3 132.6 440.7 456.4 48.0 40.1 95.5 
ΣHREE 1.7 0.6 1.9 1.9 1.3 1.2 9.2 
LaN/LuN 28.6 56.7 101.2 200.1 29.5 24.4 4.0 
LaN/SmN 2.7 3.4 4.1 4.1 2.7 2.6 2.8 
GdN/LuN 4.4 6.4 8.7 17.7 8.0 7.1 1.1 
Eu/Eu* 0.13 0.17 0.25 0.22 0.43 0.43 0.28 

Descrição das litologias no topo das colunas como na Tabela 5.1. N – valor normalizado relativamente à 
composição média dos condritos (TAYLOR & MCLENNAN, 1985); Eu* – concentração de Eu prevista por 
interpolação entre os valores normalizados de Sm e Gd; Eu/Eu* = EuN/√[(SmN)x(GdN)]; LREE – terras raras leves 
(La a Nd) e HREE – terras raras pesadas (Er a Lu) (ROLLINSON, 1993). 
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ANEXO B.2 (Continuação) - Composições químicas de elementos do grupo das terras raras (ppm) 
e alguns quocientes de terras raras normalizadas dos granitos da região em estudo. 
 

  GST GTL GTL GTL GTL GPS GPS 
Amostra CGVR 106 CGVR 100 CGVR 101 CGVR 105 CGVR 103 60-17 60-13 
La 33.9 35.1 43.7 42.7 37.7 42.5 43.2 
Ce 64.3 69.6 88.7 85.5 77.1 88.8 90.3 
Pr 8.1 8.6 10.5 10.3 9.3 10.9 11.1 
Nd 30.0 32.8 39.7 38.2 35.3 41.0 41.6 
Sm 6.8 7.1 8.3 8.3 7.8 8.1 8.2 
Eu 0.5 1.0 0.9 0.8 0.9 0.7 0.7 
Gd 6.3 6.5 7.5 7.4 7.1 6.2 6.3 
Tb 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.0 1.0 
Dy 6.6 6.6 7.3 7.5 7.2 5.8 5.9 
Ho 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.2 1.2 
Er 4.0 4.2 4.5 4.6 4.4 3.4 3.6 
Tm 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.5 0.5 
Yb 4.0 4.0 4.4 4.6 4.2 3.3 3.5 
Lu 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5 0.5 
ΣREE 168.2 179.0 219.5 214.1 194.9 213.8 217.7 
ΣLREE 136.3 146.0 182.5 176.7 159.4 183.1 186.2 
ΣHREE 9.2 9.3 10.2 10.6 9.8 7.7 8.0 
LaN/LuN 6.1 6.2 7.1 6.7 6.5 9.1 8.9 
LaN/SmN 3.1 3.1 3.3 3.2 3.0 3.3 3.3 
GdN/LuN 1.4 1.4 1.5 1.4 1.5 1.6 1.6 
Eu/Eu* 0.25 0.43 0.36 0.33 0.39 0.31 0.31 

Descrição das litologias no topo das colunas como na Tabela 5.1. N – valor normalizado relativamente à 
composição média dos condritos (TAYLOR & MCLENNAN, 1985); Eu* – concentração de Eu prevista por 
interpolação entre os valores normalizados de Sm e Gd; Eu/Eu* = EuN/√[(SmN)x(GdN)]; LREE – terras raras leves 
(La a Nd) e HREE – terras raras pesadas (Er a Lu) (ROLLINSON, 1993). 
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ANEXO B.2 (Continuação) - Composições químicas de elementos do grupo das terras raras (ppm) 
e alguns quocientes de terras raras normalizadas dos granitos da região em estudo. 
 
 

  GPS GPS GPS GPS GPS 
Amostra 60-10 60-18 60-19 61-6 60-1 
La 44,0 44,8 45,6 46,3 47,1 
Ce 91,8 93,3 94,8 96,3 97,8 
Pr 11,3 11,5 11,6 11,8 12,0 
Nd 42,3 43,0 43,7 44,3 45,0 
Sm 8,3 8,4 8,5 8,7 8,8 
Eu 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Gd 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 
Tb 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 
Dy 6,1 6,2 6,4 6,6 6,7 
Ho 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 
Er 3,7 3,8 4,0 4,1 4,2 
Tm 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
Yb 3,6 3,7 3,9 4,0 4,1 
Lu 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 
ΣREE 221,6 225,5 229,4 233,3 237,2 
ΣLREE 189,4 192,5 195,6 198,8 201,9 
ΣHREE 8,4 8,7 9,0 9,3 9,6 
LaN/LuN 8,8 8,6 8,4 8,3 8,1 
LaN/SmN 3,3 3,3 3,4 3,4 3,4 
GdN/LuN 1,5 1,5 1,5 1,4 1,4 
Eu/Eu* 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 

Descrição das litologias no topo das colunas como na Tabela 5.1. N – valor 
normalizado relativamente à composição média dos condritos (TAYLOR & 
MCLENNAN, 1985); Eu* – concentração de Eu prevista por interpolação entre os 
valores normalizados de Sm e Gd; Eu/Eu* = EuN/√[(SmN)x(GdN)]; LREE – terras 
raras leves (La a Nd) e HREE – terras raras pesadas (Er a Lu) (ROLLINSON, 
1993). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ANEXOS 
 

__________________________________________________________________________________ 
Controlo geológico e mineralógico da radioatividade natural: um estudo na região de Trás-os-Montes e Alto Douro             273 

ANEXO C.1- Medições da taxa de débito de dose (ɳGy.h-1) nos metassedimentos e granitóides da 
região em estudo. 

Refª  Litologia Latitude Longitude DRE 
(ɳGy.h-1) Refª  Litologia Latitude Longitude DRE 

(ɳGy.h-1) 

1 GVG 4577591 608508 249.5 50 GTL 4599011 616072 160.1 
2 GRG 4579521 608424 155.6 51 GTL 4595591 613872 168.5 
3 GLM 4581897 607941 123.8 52 GTL 4595950 614207 140.4 
4 GPD 4582966 608565 93.9 53 GTL 4596629 614763 198.4 
5 GPD 4584488 607935 149.6 54 GTL 4598463 616260 126.1 
6 GAS 4584803 607261 121.4 55 GPS 4599693 615929 142.1 
7 GTP 4585463 609710 132.3 56 GPS 4597707 615559 167.9 
8 GTP 4587202 608732 142.7 57 GPS 4600691 615204 209.8 
9 GFZ 4588531 607857 80.2 58 GPS 4600820 615006 166.1 

10 GFZ 4588572 608539 163.1 59 GPSA 4601411 614256 172.1 
11 GST 4589086 608569 144.8 60 SXS 4601984 611903 151.5 
12 GST 4589513 608859 116.0 61 GMLS 4601929 611367 117.9 
13 GAS 4586788 610746 138.0 62 GMLS 4601608 610492 170.8 
14 GTP 4586721 609463 148.2 63 SUF 4601514 608267 117.2 
15 GST 4601584 621366 118.2 64 GTL 4601320 612259 121.4 
16 GTP 4589024 610933 97.7 65 GTL 4599283 616729 167.7 
17 GTP 4589166 611997 109.7 66 GPS 4601024 616172 132.4 
18 GTL 4590884 610790 111.2 67 GPSA 4601951 615927 190.5 
19 GTL 4590879 609896 150.5 68 GSB 4601443 615954 139.0 
20 GTL 4591845 610068 191.9 69 GPSA 4602120 615327 130.5 
21 GTL 4591642 610330 119.1 70 GTLA 4603907 613870 179.6 
22 GTLA 4592624 611312 170.5 71 GTL 4604448 612921 156.3 
23 GTL 4592624 611313 202.9 72 GTL 4604118 612241 117.0 
24 GTL 4593213 611664 154.8 73 SXS 4603988 612053 145.0 
25 GTL 4593506 612563 80.3 74 SXS 4604095 611738 99.6 
26 GTL 4595432 612747 160.2 75 GPS 4604449 614830 143.9 
27 GTP 4588478 611587 176.0 76 GTL 4605360 614896 121.0 
28 GTLA 4594976 612656 215.8 77 GTL 4606012 614696 156.5 
29 GTL 4594672 612542 158.0 78 GPS 4606192 615520 122.8 
30 GTLA 4593898 611564 257.4 79 GTL 4607115 612996 106.9 
31 GTL 4594768 610268 139.3 80 SXS 4607721 612490 122.4 
32 GTL 4595110 608730 145.0 81 GTL 4606556 615257 116.5 
33 GTL 4595160 608812 128.2 82 GTL 4607308 615561 125.0 
34 SUF 4594577 606664 144.5 83 GTLA 4608359 614502 184.4 
35 GTP 4594670 606029 148.7 84 GPS 4603719 616957 179.5 
36 GTP 4595382 604911 164.4 85 GSB 4604074 617515 156.6 
37 GST 4592984 606334 146.3 86 GSB 4604578 617677 198.0 
38 FDE 4592750 605903 91.8 87 GPSA 4604537 617444 181.5 
39 GTP 4591933 605129 135.2 88 GPS 4606390 618218 150.9 
40 GTL 4592881 605080 97.9 89 GTP 4581884 615042 144.2 
41 GTL 4592428 606988 123.2 90 GTP 4589504 617489 153.3 
42 GTL 4592391 607937 125.6 91 GTP 4590997 619602 166.3 
43 GMLS 4597732 609742 138.4 92 GTP 4590010 619512 115.6 
44 GMLS 4597202 608821 150.1 93 GTP 4590285 621236 119.5 
45 GTL 4596494 611428 141.3 94 GTP 4589872 618409 115.4 
46 GTL 4595902 612900 182.8 95 FPI 4591047 617704 126.9 
47 GTL 4595846 613359 154.2 96 FPI 4591515 616804 97.1 
48 GTL 4596846 613299 170.3 97 GTP 4590168 617711 107.7 
49 GTL 4599462 616272 161.6 98 GAS 4585385 616792 134.2 
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ANEXO C.1 (Continuação) - Medições da taxa de débito de dose (ɳGy.h-1) nos metassedimentos e 
granitóides da região em estudo. 

Refª  Litologia Latitude Longitude DRE 
(ɳGy.h-1) Refª  Litologia Latitude Longitude DRE 

(ɳGy.h-1) 
99 GPS 4605170 617927 166.5 148 SXS 4603022 624336 111.4 

100 GPS 4606132 618821 174.8 149 SXS 4606583 605388 136.6 
101 GPS 4608706 619462 119.6 150 GBR 4610198 605239 152.2 
102 GPS 4609136 619182 195.9 151 SXS 4606358 608226 97.3 
103 GTL 4611045 619711 108.9 152 SXS 4608034 609493 126.7 
104 GTLA 4611132 619084 170.6 153 GBR 4611188 608279 138.7 
105 GTLA 4611286 618743 204.1 154 GBR 4611326 607929 143.3 
106 GTL 4609727 620351 137.6 155 OFC 4611314 6104531 167.2 
107 GTL 4608848 625768 127.2 156 GTL 4606387 624545 231.4 
108 GTLA 4609694 624447 170.8 157 DGC 4590938 631476 111.6 
109 GTL 4606807 622165 195.8 158 SQS 4593749 630924 91.5 
110 GTL 4603513 621111 184.7 159 SXS 4596038 631321 98.4 
111 GPS 4603867 620605 222.3 160 OFC 4597093 635242 125.0 
112 GPS 4604345 619899 179.2 161 OFC 4598018 634919 134.2 
113 GPS 4603107 618240 163.9 162 OFC 4600985 634569 95.2 
114 GTL 4601303 619438 168.8 163 OFC 4603246 631161 89.1 
115 GTL 4600999 618866 151.3 164 GMLS 4605320 632241 92.2 
116 FPI 4584534 629832 120.4 165 OFC 4605059 634722 126.3 
117 FPI 4583514 630662 145.3 166 GMLS 4607797 629828 119.3 
118 FDE 4584355 632383 109.9 167 OFC 4611273 626842 82.1 
119 DCU 4585706 633142 100.7 168 GMLS 4608370 627408 114.5 
120 DGC 4586224 633450 94.8 169 SQS 4601529 629095 67.5 
121 DGC 4586901 633269 141.3 170 DCU 4596459 628313 97.8 
122 FMO 4585662 632366 134.2 171 SUF 4596222 618739 112.5 
123 DCU 4586078 631560 115.4 172 SUF 4595459 619565 105.7 
124 DCU 4588209 630673 121.6 173 DCU 4592641 621458 151.0 
125 SXS 4589188 630041 102.0 174 DCU 4594779 622068 104.6 
126 SXS 4590511 631619 131.9 175 SUF 4594602 624527 122.9 
127 SQS 4590585 632907 39.8 176 SUF 4596199 624461 142.9 
128 DGC 4591225 630235 78.6 177 GAS 4586538 620966 96.6 
129 DCU 4590835 627956 100.0 178 GTP 4587193 624216 127.0 
130 FDE 4588950 626849 130.3 179 GTP 4585608 625299 115.5 
131 GPD 4592095 616514 124.2 180 GTP 4583319 626461 95.7 
132 GPD 4592757 616570 104.9 181 GAS 4582825 621665 138.6 
133 GPD 4594487 615209 106.3 182 GPD 4580922 619952 115.8 
134 DCU 4596042 615799 103.3 183 GTL 4593975 610908 230.8 
135 SUF 4597288 617146 126.6 184 GTL 4593910 610701 125.8 
136 DCU 4598350 618448 132.4 185 GTL 4593438 610105 99.8 
137 SUF 4599075 619311 112.2 186 GTL 4591761 609341 113.1 
138 GMLS 4600471 621556 186.8 187 GTL 4591169 608979 126.5 
139 DCU 4600910 622971 119.7 188 GTL 4590763 608614 99.6 
140 SXS 4599135 626901 97.8 189 GPS 4603636 615253 133.6 
141 DCU 4602028 625051 117.0 190 GTL 4603687 614511 223.8 
142 OFC 4602822 630380 103.3 191 GTL 4591109 609096 94.9 
143 OFC 4603824 629735 95.0 192 GPS 4603449 615094 143.4 
144 OFC 4604473 629074 126.2 193 GPS 4602210 614789 137.8 
145 OFC 4603709 627700 133.8 194 GAS 4585054 614436 103.2 
146 OFC 4603294 627139 141.6 195 GAS 4586084 613282 108.9 
147 GTL 4603957 623201 161.1 196 GAS 4585717 613473 104.2 
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ANEXO C.1 (Continuação) - Medições da taxa de débito de dose (ɳGy.h-1) nos metassedimentos e 
granitóides da região em estudo. 

Refª  Litologia Latitude Longitude DRE 
(ɳGy.h-1) Refª  Litologia Latitude Longitude DRE 

(ɳGy.h-1) 
197 GAS 4584720 612815 98.5 246 GTL 4591134 606590 126.8 
198 FPI 4577730 617503 169.0 247 GTL 4590801 609078 118.0 
199 FPI 4576420 618501 125.2 248 GTL 4591826 609503 134.9 
200 FPI 4575649 618514 112.8 249 GTL 4591732 609435 102.0 
201 FPI 4575125 618522 144.2 250 GTL 4590507 607991 115.1 
202 GVG 4573859 618427 212.0 251 GST 4589155 608360 140.6 
203 FPI 4576543 619615 152.6 252 GTL 4590018 608300 170.1 
204 FPI 4573647 620570 141.6 253 GFZ 4588516 607657 97.5 
205 FPI 4574030 621332 140.8 254 GFG 4575779 609118 201.5 
206 GSL 4572382 636250 196.1 255 GSG 4576760 608708 114.1 
207 GVG 4572395 609703 212.6 256 GFG 4577536 609022 289.2 
208 GVG 4571776 609574 213.1 257 GFG 4578037 609503 327.8 
209 GVG 4571617 609227 233.4 258 GAS 4581510 610705 118.4 
210 GVG 4571898 609432 245.1 259 GAS 4583944 608959 117.0 
211 GVG 4573006 611300 264.7 260 GRG 4580296 607935 144.2 
212 GPD 4580793 619917 128.6 261 GSG 4575912 609697 95.3 
213 GVG 4573050 612206 185.7 262 GSG 4575993 610975 115.1 
214 GVG 4572602 613097 238.2 263 GLMA 4575035 612499 166.1 
215 GVG 4572368 615869 265.9 264 GTP 4575094 612686 250.5 
216 GVG 4574710 617692 206.4 265 GTP 4575033 612734 185.9 
217 GVM 4576005 633670 93.2 266 GVM 4579717 618285 169.5 
218 GVM 4576000 633415 134.0 267 GTP 4582332 626978 184.2 
219 GVM 4575936 633299 106.7 268 GTP 4582829 627132 174.7 
220 GVM 4575998 633321 121.6 269 GTP 4583332 629423 176.0 
221 GVM 4576192 633760 95.1 270 GTP 4586890 624809 115.5 
222 GVM 4576251 633620 86.6 271 GAS 4585403 620724 90.1 
223 GTP 4576437 633686 113.1 272 GRG 4572471 605522 142.4 
224 GTP 4576686 633774 105.2 273 FDE 4572476 605596 111.4 
225 GAS 4575542 631044 123.1 274 GRG 4572493 605448 181.6 
226 GVM 4574258 630888 70.0 275 GRG 4572039 605358 100.7 
227 GVM 4574012 630962 95.7 276 GRG 4572808 605268 190.9 
228 GPD 4573276 631185 77.4 277 GRG 4572522 604839 113.7 
229 GTP 4574587 632068 80.3 278 GRG 4572075 604927 128.2 
230 GVM 4576107 632506 180.3 279 GRG 4571871 604892 112.5 
231 GLM 4576446 614363 88.7 280 GRG 4572050 605010 174.4 
232 GLM 4576570 614384 120.2 281 GPD 4573137 604730 177.6 
233 GLM 4576811 614008 148.3 282 GRG 4574772 606555 159.3 
234 GRG 4577179 613909 89.4 283 GPD 4574876 605859 161.8 
235 GRG 4577208 614010 84.4 284 GRG 4573213 605489 147.5 
236 GRG 4577334 613930 112.3 285 FPI 4571595 608440 163.0 
237 GTP 4576386 612503 127.4 286 FDE 4571621 607734 127.4 
238 GLM 4578815 613930 116.9 287 GRG 4574341 607577 152.2 
239 GLMA 4578726 614164 212.4 288 GVG 4575622 608147 243.7 
240 GLM 4578727 614234 153.0 289 GFZ 4575926 608181 120.1 
241 GLM 4576860 607102 118.4 290 GSG 4576221 608665 127.2 
242 GPD 4579861 605594 96.1 291 GFG 4577811 609094 306.5 
243 GPD 4580800 605258 103.5 292 GAS 4578709 610320 108.3 
244 GTP 4586310 605756 124.4 293 GTP 4578650 611061 89.0 
245 GTL 4590009 605632 85.6 294 GTP 4578710 611517 114.7 
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ANEXO C.1 (Continuação) - Medições da taxa de débito de dose (ɳGy.h-1) nos metassedimentos e 
granitóides da região em estudo. 

Refª  Litologia Latitude Longitude DRE 
(ɳGy.h-1) Refª  Litologia Latitude Longitude DRE 

(ɳGy.h-1) 
295 GTP 4579377 611746 178.1 342 SQS 4591551 635105 57.6 
296 GTP 4574748 611011 158.8 344 GBR 4611285 607784 142.2 
297 GSG 4575566 610545 133.7 345 GBR 4609950 605863 143.4 
298 GSG 4576146 611441 128.5 346 OVB 4585412 632092 119.6 
299 GLMA 4579710 613507 168.1 347 OVB 4585370 632176 112.6 
300 GLM 4579347 613395 115.8 348 FMR 4585366 632319 113.8 
301 GLM 4578823 613645 130.7 349 FMR 4585394 632399 108.0 
302 GTP 4578730 613340 131.8 350 DCU 4585496 632636 70.3 
303 GSG 4576176 609538 132.4 351 FMO 4584957 633185 101.6 
304 GSG 4575299 610846 155.4 352 FMO 4584531 633800 119.6 
305 GTP 4581291 625132 177.9 353 DCU 4584067 634558 102.8 
306 GTP 4581171 626389 131.2 354 FMR 4583099 635345 102.3 
307 GTP 4579907 625394 95.0 355 FMR 4583033 635429 97.9 
308 GFZ 4573646 635065 85.1 356 OVB 4583204 635285 114.4 
309 GTP 4577229 633634 105.4 357 OVB 4583441 635162 112.2 
310 GTP 4578814 631700 99.6 358 OVB 4583261 635186 120.5 
311 GVM 4581388 630107 133.0 359 OVB 4583253 635287 129.4 
312 FPI 4578812 635949 168.0 360 FMR 4585375 632491 109.6 
313 GAS 4578165 628025 132.1 361 FMR 4583224 635116 106.3 
314 GAS 4576106 627719 126.8 362 GSL 4573637 636084 157.1 
315 GAS 4576273 626209 138.6 363 GSL 4572552 634589 120.2 
316 GPD 4577197 624528 161.4 364 GFZ 4575136 604650 118.7 
317 GTP 4576445 621837 155.6 365 GFG 4578755 609648 276.4 
318 GVM 4576448 620075 117.2 366 GFG 4578358 609182 285.1 
319 FPI 4574827 622863 148.4 367 GSB 4600274 615807 160.2 
320 GVG 4577198 615227 190.8 368 GSB 4600784 616350 200.1 
321 GTP 4578899 615853 187.3 369 GSB 4601601 615877 152.4 
322 GVM 4580307 621314 99.0 370 GST 4602596 622901 147.2 
323 GVM 4581726 621376 91.2      
324 GPD 4581107 620343 98.2      
325 GTP 4579287 618988 130.7      
326 GTP 4580778 616427 129.2      
327 GVG 4576764 616828 259.6      
328 GSL 4573124 636523 170.6      
329 DCU 4585383 632812 108.3      
330 FDE 4584399 632369 115.6      
331 DGC 4588967 630028 70.6      
332 DGC 4589103 629993 117.7      
333 DGC 4589270 630167 127.9      
334 DGC 4589569 630554 88.4      
335 SQS 4593765 631540 79.7      
336 SQS 4594007 631311 73.8      
337 SQS 4594046 630692 96.4      
338 DGC 4592161 630612 90.5      
339 GSL 4572284 634827 166.9      
340 GSL 4572284 634827 123.7      
341 SQS 4590179 636396 22.9      
343 GBR 4611340 608286 144.7      
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ANEXO E.1- Medições de radão (kBq.m-3) nos solos de metassedimentos e granitóides da região em 
estudo. 

Refª X Y Litologia 
222Rn 

(kBq.m-3) Refª X Y Litologia 
222Rn 

(kBq.m-3) 

1 4571347 605555 GLM 465.2 46 4578804 611833 GTP 52.2 
2 4576969 604789 GFZ 60.5 47 4577107 612193 GTP 77.5 
3 4575998 604795 GFZ 55.9 48 4577111 612543 GTP 117.3 
4 4584520 604718 GPD 80.3 49 4577100 612520 GTP 94.2 
5 4585612 604708 GPD 113.2 50 4577025 612883 GTP 274.3 
6 4603746 614054 GTL 372.6 51 4576598 613111 GLM 144.4 
7 4603701 614070 GTL 326.2 52 4576676 613884 GLM 25.3 
8 4603481 614474 GTL 111.5 53 4576690 613897 GLM 70.5 
9 4603360 614480 GTL 106.6 54 4576223 614680 GLM 14.0 

10 4602333 615222 GPS 50.2 55 4576223 614680 GLM 32.0 
11 4602537 615935 GPSA 1329.8 56 4576549 614965 GLM 184.0 
12 4602500 615930 GPS 379.6 57 4577213 615240 GVG 109.4 
13 4602510 615920 GPS 167.4 58 4577602 615207 GLM 181.5 
14 4602657 616019 GPS 91.6 59 4578860 615562 GVG 254.3 
15 4602887 616494 GPS 96.5 60 4579208 615358 GLM 164.3 
16 4602687 617060 GPS 115.5 61 4579358 614697 GLM 47.7 
17 4598983 615903 GPSA 800.8 62 4579516 614310 GLM 71.4 
18 4598886 615909 GPSA 684.7 63 4579809 614073 GLM 92.4 
19 4596086 614248 GTL 176.7 64 4580402 614717 GVG 170.2 
20 4596099 614272 GTL 79.8 65 4580419 614914 GLM 48.5 
21 4595624 613903 GTL 100.1 66 4581402 615570 GTP 195.2 
22 4592743 611358 GTL 104.6 67 4581174 615788 GTP 99.2 
23 4592261 611430 GTL 154.6 68 4580904 616257 GTP 110.8 
24 4588532 609994 GVM 97.5 69 4580693 616639 GTP 64.3 
25 4588770 609554 GST 221.2 70 4580363 617068 GTP 72.1 
26 4587010 610036 GPD 128.3 71 4579862 617497 GVM 150.7 
27 4586170 609876 GPD 155.7 72 4579625 618014 GVM 77.3 
28 4574137 607121 GRG 168.1 73 4579112 617924 GVM 140.0 
29 4574341 607624 GRG 99.2 74 4579332 618829 GVM 222.3 
30 4574413 608173 GVG 141.4 75 4578278 618147 GLM 33.2 
31 4574851 608755 GVG 72.5 76 4577752 617953 FPI 115.5 
32 4575454 609259 GFG 235.5 77 4576641 618636 FPI 105.6 
33 4575558 608962 GFG 129.5 78 4576935 618201 FPI 42.1 
34 4575943 608683 GFG 247.7 79 4576139 618187 FPI 19.2 
35 4576420 608780 GSG 128.1 80 4575558 618138 FPI 3.0 
36 4577072 608876 GSG 80.8 81 4575919 617089 GVG 378.7 
37 4577359 608993 GSG 22.6 82 4575931 617078 GVG 190.5 
38 4577829 609181 GFG 10.4 83 4586388 633007 DGC 185.3 
39 4578117 609695 GFG 158.0 84 4586398 633049 DGC 65.9 
40 4578235 609873 GFG 260.2 85 4586841 633232 DGC 48.6 
41 4578555 610282 GAS 105.5 86 4586088 632911 DCU 2.1 
42 4578717 610753 GTP 180.7 87 4586120 632900 DCU 34.3 
43 4578567 611102 GTP 102.3 88 4585995 632944 DCU 5.6 
44 4578683 611530 GTP 235.8 89 4585723 633063 DCU 41.0 
45 4578383 611704 GTP 262.1 90 4585693 633148 DCU 16.7 
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ANEXO E.1 (Continuação) - Medições de radão (kBq.m-3) nos solos de metassedimentos e granitóides 
da região em estudo. 

Refª X Y Litologia 
222Rn 

(kBq.m-3) Refª X Y Litologia 
222Rn 

(kBq.m-3) 

91 4585463 632810 DCU 41.0 135 4602305 629937 SQS 169.9 
92 4585476 632784 DCU 77.5 136 4602320 629940 SQS 37.4 
93 4585304 632840 FMO 157.2 137 4602026 629729 SQS 7.0 
94 4585468 632569 FMO 12.5 138 4601938 629508 SQS 13.7 
95 4585480 632473 FMO 20.3 139 4601548 628881 SQS 31.8 
96 4585480 632473 FMR 1.3 140 4601766 627038 SXS 10.8 
97 4585311 631650 FDE 11.8 141 4601905 626725 SXS 19.8 
98 4584740 632371 FDE 5.1 142 4601612 626186 SXS 50.8 
99 4584925 632311 FDE 5.3 143 4602080 625092 SXS 45.7 
100 4585120 632399 FDE 4.1 144 4603061 624685 SXS 4.9 
101 4586310 629325 FDE 5.5 145 4603538 626469 OFC 20.9 
102 4586813 629323 FDE 55.4 146 4603424 626784 OFC 23.0 
103 4587353 628832 FDE 71.1 147 4603688 627702 OFC 25.7 
104 4588535 628372 FMR 8.7 148 4600053 620092 GMLS 21.6 
105 4588712 628268 FDE 53.3 149 4598980 619860 SUF 21.3 
106 4588580 628359 FPI 34.0 150 4593948 611367 GTL 151.4 
107 4588882 628377 SUF 56.5 151 4595576 611555 GTL 178.1 
108 4588946 628442 DCU 112.4 152 4597998 611267 GTL 247.0 
109 4588947 628451 DCU 24.6 153 4599020 610893 GMLS 124.4 
110 4589016 628542 DCU 7.7 154 4599482 610365 GMLS 989.9 
111 4589307 628560 DCU 2.4 155 4599480 610355 GMLS 43.2 
112 4589298 628556 DCU 9.7 156 4599809 610551 GMLS 20.9 
113 4589763 628367 DCU 23.3 157 4600209 610399 GMLS 55.3 
114 4590915 629337 DCU 16.4 158 4600228 610708 GMLS 14.2 
115 4590842 629504 DCU 6.1 159 4599167 609920 GMLS 77.7 
116 4591457 630011 DCU 5.0 160 4599021 609570 GMLS 76.3 
117 4591471 630008 DCU 25.6 161 4599257 610495 GMLS 83.2 
118 4591488 629995 DCU 5.1 162 4589212 608922 GST 194.4 
119 4591575 630011 DCU 5.4 163 4589212 608915 GST 112.3 
120 4592535 630790 DGC 24.8 164 4589524 608825 GST 67.7 
121 4592974 630843 DGC 96.5 165 4588974 608690 GST 156.5 
122 4593168 631058 DGC 13.8 166 4586340 610450 GAS 25.2 
123 4593917 630095 SUF 208.2 167 4586214 610352 GAS 60.0 
124 4593904 630050 SUF 63.6 168 4586477 610429 GPD 3.2 
125 4593934 630096 SUF 159.6 169 4586070 609883 GPD 155.1 
126 4593272 630031 SUF 34.9 170 4585890 609705 GPD 31.4 
127 4593270 630025 SUF 64.1 171 4585663 609717 GPD 54.5 
128 4596861 631329 SXS 7.6 172 4585429 609701 GTP 249.3 
129 4596594 631485 SXS 114.6 173 4584628 609162 GAS 125.1 
130 4596424 631536 SXS 7.3 174 4584216 608780 GPD 2.3 
131 4596286 631465 SXS 17.2 175 4584216 608780 GPD 1.8 
132 4603009 629958 OFC 20.6      
133 4603010 629950 OFC 38.5      
134 4603012 629970 OFC 49.7      
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ANEXO F.1- Medições de radão (222Rn) em edifícios da região em estudo. 

Refª X Y det_id Litologia Idade  Situação Tipo 
paredes Divisão 

222Rn 
Bq.m-3 Concelhos 

1 619372 4608779 Y72809   GPS 10_50 1º A PEDRA COZINHA 573.0 Chaves 
2 633444 4599597 Y65588   OFC 10_50 1º A PEDRA COZINHA 167.0 Valpaços 
3 606103 4592277 Y73330   FDE >50 1º A PEDRA COZINHA 142.0 VPA 
4 612443 4601764 Y65603   GTL >50 1º A PEDRA COZINHA 165.0 VPA 
5 624526 4606390 Y66508   GTL >50 1º A PEDRA COZINHA 160.0 Chaves 
6 621456 4603258 Y66494   GTL >50 1º A PEDRA COZINHA 193.0 VPA 
7 606717 4602011 Y65586   SXS >50 1º A PEDRA COZINHA 338.0 VPA 
8 607330 4605867 Y66511   SXS >50 1º A PEDRA COZINHA 182.0 Boticas 
9 613195 4594513 Y65104   GTL 10_50 1º A PED/TIJ COZINHA 296.0 VPA 

10 635462 4597027 Y66154   OFC 10_50 1º A PED/TIJ COZINHA 254.0 Valpaços 
11 628893 4604693 Y72810   OFC 10_50 1º A PED/TIJ COZINHA 131.0 Valpaços 
12 631182 4603140 Y72805   OFC 10_50 1º A PED/TIJ COZINHA 247.0 Valpaços 
13 616702 4599309 Y66478   GTL <10 1º A PED/TIJ COZINHA 1861.0 Valpaços 
14 620474 4601593 Y66183   GTL <10 1º A PED/TIJ COZINHA 701.0 VPA 
15 628815 4604765 Y72811   OFC <10 1º A PED/TIJ COZINHA 116.0 Valpaços 
16 616546 4611384 Y73387   GTL >50 1º A PED/TIJ COZINHA 105.0 Chaves 
17 609074 4595307 Y72989   GTL >50 1º A PED/TIJ COZINHA 238.0 VPA 
18 625553 4602973 Y65610   SXS >50 1º A PED/TIJ COZINHA 117.0 Valpaços 
19 615948 4599732 Y66194   GPS 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 349.0 VPA 
20 628290 4596457 Y66191   DCU 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 315.0 Murça 
21 615134 4597002 Y65595   GTL 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 547.0 VPA 
22 605104 4592236 Y73331   FDE 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 96.0 VPA 
23 627450 4608314 Y66197   GMLS 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 125.0 Chaves 
24 619162 4608637 Y72814   GPS 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 1313.0 Chaves 
25 604923 4595187 Y73257   GTP 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 108.0 VPA 
26 614192 4609073 Y64984   GTL 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 155.0 VPA 
27 607573 4592472 Y73337   GTL 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 94.0 VPA 
28 614874 4596896 Y73400   GTL 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 404.0 VPA 
29 618349 4600675 Y66178   GTL 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 121.0 VPA 
30 619636 4601369 Y66181   GTL 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 612.0 VPA 
31 625781 4608828 Y66185   GTL 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 205.0 Chaves 
32 629120 4601499 Y72792   SQS 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 68.0 Valpaços 
33 609638 4607472 Y66214   SXS 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 136.0 Boticas 
34 605264 4608783 Y66216   OFC 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 152.0 RP 
35 634963 4600549 Y66137   OFC 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 142.0 Valpaços 
36 630550 4602812 Y72796   OFC 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 132.0 Valpaços 
37 605049 4610263 Y66492   GBR <10 1º A TIJOLO COZINHA 125.0 RP 
38 609858 4598122 Y73382   GMLS <10 1º A TIJOLO COZINHA 363.0 VPA 
39 616833 4603205 Y72795   GPS <10 1º A TIJOLO COZINHA 326.0 VPA 
40 614749 4601267 Y73404   GPS <10 1º A TIJOLO COZINHA 1714.0 VPA 
41 618191 4600593 Y66172   GTL <10 1º A TIJOLO COZINHA 268.0 VPA 
42 629829 4607808 Y73223   GMLS >50 1º A TIJOLO COZINHA 102.0 Valpaços 
43 613753 4609296 Y64985   GTL >50 1º A TIJOLO COZINHA 214.0 VPA 
44 624517 4596053 Y66153   SUF >50 1º A TIJOLO COZINHA 156.0 VPA 
45 624406 4596095 Y72778   SUF >50 1º A TIJOLO COZINHA 86.0 VPA 
46 604745 4604002 Y66477   SXS >50 1º A TIJOLO COZINHA 130.0 RP 
47 616162 4600061 Y72786   GPS 10_50 1º A TIJOLO SALA 279.0 VPA 
48 624119 4609292 Y66502   GTL 10_50 1º A PED/TIJ QUARTO 443.0 Chaves 
49 613797 4595571 Y65082   GTL <10 1º A PED/TIJ QUARTO 399.0 VPA 
50 615699 4607327 Y64978   GTL <10 1º A PED/TIJ QUARTO 1296.0 VPA 
51 623680 4593309 Y73403   SUF >50 1º A PED/TIJ QUARTO 258.0 VPA 
52 632236 4605359 Y72812   GMLS 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 716.0 Valpaços 
53 615190 4606019 Y66202   GTL 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 613.0 VPA 
54 617206 4603931 Y72801   GPS 10_50 1º A TIJOLO SALA 186.0 VPA 

R/C- RÉS-DO-CHÂO; 1º A- 1º ANDAR; PED/TIJ- PEDRA/TIJOLO; VPA- VILA POUCA DE AGUIAR; RP- RIBEIRA DE PENA 
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ANEXO F.1 (Continuação) - Medições de radão (222Rn) em edifícios da região em estudo. 

Refª X Y det_id Litologia Idade  Situação Tipo 
paredes Divisão 

222Rn 
Bq.m-3 Concelhos 

55 613590 4606629 Y66207   GTL >50 1º A PEDRA SALA 416.0 VPA 
56 614596 4610854 Y66475   OFC >50 1º A PEDRA SALA 175.0 Boticas 
57 619111 4609945 Y72816   GPS 10_50 1º A PED/TIJ SALA 2376.0 Chaves 
58 613408 4606564 Y66218   GTL 10_50 1º A PED/TIJ SALA 354.0 VPA 
59 613061 4595778 Y65087   GTL 10_50 1º A PED/TIJ SALA 360.0 VPA 
60 611370 4600053 Y73394   GMLS 10_50 1º A PED/TIJ SALA 643.0 VPA 
61 621479 4592628 Y73383   DCU 10_50 1º A TIJOLO SALA 149.0 VPA 
62 619535 4608805 Y72807   GPS 10_50 1º A TIJOLO SALA 784.0 Chaves 
63 615151 4600701 Y73401   GPS 10_50 1º A TIJOLO SALA 262.0 VPA 
64 619029 4611107 Y73373   GTL 10_50 1º A TIJOLO SALA 1605.0 Chaves 
65 616289 4611430 Y73384   GTL 10_50 1º A TIJOLO SALA 564.0 Chaves 
66 616054 4598307 Y66161   GTL 10_50 1º A TIJOLO SALA 225.0 VPA 
67 612630 4607958 Y64971   SXS 10_50 1º A TIJOLO SALA 121.0 VPA 
68 624778 4603139 Y65618   SXS 10_50 1º A TIJOLO SALA 421.0 Valpaços 
69 613211 4595671 Y65109   GTL <10 1º A TIJOLO SALA 512.0 VPA 
70 613284 4595587 Y65113   GTL <10 1º A TIJOLO SALA 679.0 VPA 
71 621566 4600524 Y66482   GMLS 10_50 R/C PEDRA COZINHA 271.0 VPA 
72 617931 4602912 Y72806   GPS 10_50 R/C PEDRA COZINHA 1450.0 VPA 
73 615474 4599867 Y66184   GPS 10_50 R/C PEDRA COZINHA 1415.0 VPA 
74 613613 4604378 Y66195   GTL 10_50 R/C PEDRA COZINHA 569.0 VPA 
75 611360 4592393 Y66182   GTL 10_50 R/C PEDRA COZINHA 783.0 VPA 
76 608216 4596937 Y73393   SUF 10_50 R/C PEDRA COZINHA 259.0 VPA 
77 618727 4600797 Y66179   GTL 10_50 R/C PEDRA COZINHA 1024.0 VPA 
78 607146 4601752 Y73412   SXS 10_50 R/C PEDRA COZINHA 243.0 VPA 
79 619044 4608962 Y72815   GPS <10 R/C PEDRA COZINHA 2072.0 Chaves 
80 613103 4594679 Y65076   GTL >50 R/C PEDRA COZINHA 805.0 VPA 
81 615270 4597359 Y66126   GTL >50 R/C PEDRA COZINHA 408.0 VPA 
82 627336 4598896 Y65089   SXS >50 R/C PEDRA COZINHA 126.0 Valpaços 
83 620686 4610133 Y73252   GTL 10_50 R/C PED/TIJ COZINHA 467.0 Chaves 
84 630755 4593439 Y65011   SXS 10_50 R/C PED/TIJ COZINHA 286.0 Murça 
85 615679 4601965 Y72794   GPS <10 R/C PED/TIJ COZINHA 305.0 VPA 
86 612550 4604272 Y66198   GTL <10 R/C PED/TIJ COZINHA 524.0 VPA 
87 608808 4595111 Y73180   GTL <10 R/C PED/TIJ COZINHA 182.0 VPA 
88 610166 4593669 Y73342   GTL <10 R/C PED/TIJ COZINHA 410.0 VPA 
89 611676 4593212 Y66217   GTL >50 R/C PED/TIJ COZINHA 415.0 VPA 
90 613514 4596634 Y65108   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 1330.0 VPA 
91 619516 4595417 Y73378   DCU 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 97.0 VPA 
92 610757 4601878 Y73406   GMLS 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 535.0 VPA 
93 615572 4599651 Y66189   GPS 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 7066.0 VPA 
94 604966 4595060 Y73325   GTP 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 376.0 VPA 
95 619702 4611053 Y73370   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 1499.0 Chaves 
96 617124 4600273 Y66504   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 296.0 VPA 
97 612776 4593933 Y66483   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 1653.0 VPA 
98 612781 4595548 Y65083   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 1280.0 VPA 
99 616544 4599846 Y66163   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 3389.0 VPA 
100 614440 4596356 Y65117   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 1331.0 VPA 
101 610194 4594547 Y72817   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 144.0 VPA 
102 623396 4604178 Y65092   GTL 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 888.0 Valpaços 
103 630403 4593778 Y65008   SXS 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 502.0 Murça 
104 618189 4596747 Y73377   SUF 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 163.0 VPA 
105 624675 4594561 Y73411   SUF 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 171.0 VPA 
106 627583 4605344 Y66170   OFC 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 415.0 Valpaços 
107 608266 4611129 Y66213   GBR <10 R/C TIJOLO COZINHA 240.0 Boticas 
108 616211 4600982 Y72789   GTL <10 R/C TIJOLO COZINHA 2139.0 VPA 

R/C- RÉS-DO-CHÂO; 1º A- 1º ANDAR; PED/TIJ- PEDRA/TIJOLO; VPA- VILA POUCA DE AGUIAR; RP- RIBEIRA DE PENA 
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ANEXO F.1 (Continuação) - Medições de radão (222Rn) em edifícios da região em estudo. 

Refª X Y det_id Litologia Idade  Situação Tipo 
paredes Divisão 

222Rn 
Bq.m-3 Concelhos 

109 613366 4594976 Y65070   GTL 10_50 R/C TIJOLO SALA 325.0 VPA 
110 607618 4594962 Y73205   GTL >50 R/C PEDRA QUARTO 519.0 VPA 
111 611649 4593061 Y66212   GTL 10_50 R/C PED/TIJ QUARTO 1852.0 VPA 
112 615289 4606069 Y66204   GTL 10_50 R/C TIJOLO QUARTO 788.0 VPA 
113 610606 4597866 Y73385   GTL 10_50 R/C TIJOLO QUARTO 627.0 VPA 
114 612721 4594678 Y65084   GTL 10_50 R/C TIJOLO QUARTO 1115.0 VPA 
115 613208 4595073 Y65085   GTL 10_50 R/C TIJOLO SALA 1084.0 VPA 
116 630204 4608047 Y73014   GMLS 10_50 R/C PEDRA SALA 287.0 Murça 
117 634704 4605022 Y66160   GMLS >50 R/C PEDRA SALA 608.0 Valpaços 
118 620199 4609887 Y73218   GTL 10_50 R/C PED/TIJ SALA 3906.0 Chaves 
119 619302 4610381 Y73003   GPS 10_50 R/C PED/TIJ SALA 1701.0 Chaves 
120 610330 4594873 Y72813   GTL <10 R/C PED/TIJ SALA 869.0 VPA 
121 619305 4610814 Y73356   GTL 10_50 R/C TIJOLO SALA 708.0 Chaves 
122 616264 4606587 Y72776   GPS 10_50 R/C TIJOLO SALA 281.0 VPA 
123 618392 4610969 Y73376   GTL 10_50 R/C TIJOLO SALA 833.0 Chaves 
124 615239 4594493 Y73371   GPD 10_50 R/C TIJOLO SALA 683.0 VPA 
125 613051 4596297 Y65093   GTL 10_50 R/C TIJOLO SALA 603.0 VPA 
126 616031 4598903 Y66141   GTL 10_50 R/C TIJOLO SALA 544.0 VPA 
127 625948 4601127 Y65609   SXS >50 R/C TIJOLO SALA 197.0 Valpaços 
128 622249 4606999 Y66497   GTL 10_50 R/C PED/TIJ SALA AULA 1005.0 VPA 
129 612754 4594434 Y65101   GTL 10_50 R/C TIJOLO SALA AULA 303.0 VPA 
130 622083 4594178 Y73402   SUF 10_50 R/C TIJOLO SALA AULA 124.0 VPA 
131 630713 4602735 Y73009   OFC 10_50 R/C TIJOLO SALA AULA 188.0 Valpaços 
132 616377 4599717 Y72784   GTL <10 R/C TIJOLO SALA AULA 392.0 VPA 
133 630700 4602810 Y72797   OFC <10 R/C TIJOLO SALA AULA 344.0 Valpaços 
134 606222 4592611 268888 GST >50 1º A TIJOLO COZINHA 88.0 VPA 
135 623630 4588060 Y65110   GTP 10_50 R/C PEDRA SALA 637.0 Murça 
136 632106 4583218 Y65576   FPI 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 312.0 Murça 
137 623848 4591075 Y73410   DCU 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 266.0 VPA 
138 632212 4583285 Y65007   FPI 10_50 1º A TIJOLO SALA 101.0 Murça 
139 621485 4590369 Y72777   GTP 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 349.0 VPA 
140 633642 4586398 Y64976   DGC 10_50 R/C TIJOLO SALA 124.0 Murça 
141 631524 4583102 Y64973   FPI 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 312.0 Murça 
142 629817 4584972 Y64989   FDE <10 1º A TIJOLO SALA 301.0 Murça 
143 633384 4588303 Y66503   DGC 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 200.0 Murça 
144 629757 4584606 Y65000   FPI <10 R/C TIJOLO SALA 977.0 Murça 
145 629930 4589336 Y65003   DGC 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 214.0 Murça 
146 629356 4584831 Y64983   FPI 10_50 R/C TIJOLO SALA AULA 177.0 Murça 
147 627940 4590849 Y66171   DCU 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 1221.0 Murça 
148 629158 4585482 Y65001   FDE 10_50 R/C TIJOLO SALA  463.0 Murça 
149 631730 4590438 Y65575   SXS >50 1º A TIJOLO COZINHA 193.0 Murça 
150 623981 4587710 Y66138   GTP 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 929.0 Murça 
151 625098 4585034 Y66156   GAS 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 202.0 Murça 
152 624929 4586564 Y66473   GTP 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 128.0 Murça 
153 625269 4585483 Y66127   GTP 10_50 R/C TIJOLO SALA 327.0 Murça 
154 626697 4588777 Y66472   FDE 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 114.0 Murça 
155 621603 4582948 Y65075   GAS <10 R/C TIJOLO COZINHA 375.0 Alijó 
156 626842 4583832 Y65591   GTP >50 R/C PEDRA COZINHA 194.0 Murça 
157 625856 4583489 Y65111   GTP 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 231.0 Murça 
158 620577 4585673 Y65081   GAS 10_50 R/C TIJOLO SALA 661.0 Murça 
159 635310 4592009 Y65599   OFC 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 117.0 Valpaços 
160 631583 4591255 Y65570   DGC 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 161.0 Murça 
161 619296 4589315 Y66489   GTP >50 R/C TIJOLO COZINHA 1175.0 VPA 
162 615384 4587973 Y72773   GTP 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 394.0 VPA 

R/C- RÉS-DO-CHÂO; 1º A- 1º ANDAR; PED/TIJ- PEDRA/TIJOLO; VPA- VILA POUCA DE AGUIAR; RP- RIBEIRA DE PENA  
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ANEXO F.1 (Continuação) - Medições de radão (222Rn) em edifícios da região em estudo. 

Refª X Y det_id Litologia Idade  Situação Tipo 
paredes Divisão 

222Rn 
Bq.m-3 Concelhos 

163 616913 4591236 Y72804   GTP 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 339.0 VPA 
164 608162 4584168 Y64993   GPD 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 199.0 Vila Real 
165 609422 4586797 Y64995   GTP 10_50 R/C TIJOLO QUARTO 1092.0 VPA 
166 608338 4588273 Y64997   GFZ 10_50 R/C PED/TIJ QUARTO 1552.0 VPA 
167 608204 4588433 Y64999   GFZ >50 1º A PED/TIJ QUARTO 515.0 VPA 
168 608578 4588640 Y65012   GFZ 10_50 R/C PED/TIJ SALA 1697.0 VPA 
169 608635 4589063 Y65013   GST <10 R/C TIJOLO SALA 3046.0 VPA 
170 609601 4588607 Y65072   GVM 10_50 R/C TIJOLO QUARTO 833.0 VPA 
171 609406 4590178 Y65080   GTL <10 R/C PED/TIJ QUARTO 795.0 VPA 
172 609888 4590317 Y65074   GTL >50 R/C PEDRA COZINHA 986.0 VPA 
173 610746 4586720 Y65091   GAS <10 R/C PED/TIJ SALA 427.0 VPA 
174 610461 4586416 Y65094   GAS 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 384.0 Vila Real 
175 611595 4588426 Y65095   GAS >50 R/C PED/TIJ SALA 1715.0 VPA 
176 609653 4585304 Y65098   GTP <10 1º A PED/TIJ COZINHA 768.0 VPA 
177 608016 4581942 Y65106   GLM <10 R/C PED/TIJ QUARTO 703.0 Vila Real 
178 608256 4582319 Y65114   GLM 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 552.0 Vila Real 
179 607426 4584872 Y64988   GAS >50 R/C TIJOLO QUARTO 323.0 Vila Real 
180 609935 4586957 Y65572   GPD >50 1º A PED/TIJ COZINHA 258.0 VPA 
181 610072 4587321 Y65596   GPD >50 1º A TIJOLO SALA 332.0 VPA 
182 611717 4589303 Y65597   GTP >50 R/C TIJOLO COZINHA 421.0 VPA 
183 609933 4590866 Y65614   GTL 10_50 R/C PED/TIJ COZINHA 326.0 VPA 
184 610104 4591046 Y65608   GTL 10_50 R/C PEDRA SALA 547.0 VPA 
185 611224 4589548 Y65600   GTP 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 3432.0 VPA 
186 615103 4581883 Y73388   GTP 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 169.0 Sabrosa 
187 617488 4586297 Y73405   GAS >50 1º A TIJOLO COZINHA 108.0 VPA 
188 617700 4588194 Y73407   FPI >50 1º A PEDRA COZINHA 223.0 VPA 
189 617202 4589190 Y73409   GTP >50 R/C PED/TIJ COZINHA 145.0 VPA 
190 617772 4590389 Y73413   GTP 10_50 R/C TIJOLO SALA 795.0 VPA 
191 619339 4591144 Y72780   GTP <10 R/C TIJOLO SALA 1074.0 VPA 
192 617880 4591158 Y72782   FPI >50 R/C PED/TIJ SALA AULA 334.0 VPA 
193 616468 4591361 Y73343   GTP 10_50 1º A PEDRA COZINHA 341.0 VPA 
194 610050 4591742 Y66135   GTL >50 1º A PEDRA QUARTO 263.0 VPA 
195 609051 4587119 Y72788   GTP >50 1º A TIJOLO COZINHA 188.0 VPA 
196 619951 4580880 Y66146   GPD >50 1º A TIJOLO COZINHA 252.0 Alijó 
197 610004 4578293 Y73396   GVG 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 109.0 Vila Real 
198 605574 4577954 269031 GFZ 10_50 1º A TIJOLO SALA 399.0 Vila Real 
199 614769 4576229 269021 GLM <10 1º A TIJOLO QUARTO 274.0 Vila Real 
200 605848 4574859 269083 GPD <10 R/C TIJOLO SALA 745.0 Vila Real 
201 605300 4576314 269040 GPD <10 1º A TIJOLO QUARTO 85.0 Vila Real 
202 609659 4576052 268831 GSG 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 1566.0 Vila Real 
203 612416 4572891 268854 GVG 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 258.0 Vila Real 
204 617871 4574571 268828 GVG >50 1º A TIJOLO SALA 503.0 Sabrosa 
205 616686 4575832 269092 GVG <10 1º A TIJOLO QUARTO 290.0 Sabrosa 
206 617726 4574831 269013 GVG 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 181.0 Sabrosa 
207 617976 4576980 268876 FPI <10 1º A PEDRA SALA 76.0 Sabrosa 
208 616305 4575787 268882 GVG <10 R/C TIJOLO QUARTO 621.0 Sabrosa 
209 618759 4575025 268885 FPI 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 502.0 Sabrosa 
210 618686 4574054 268853 FPI >50 R/C TIJOLO COZINHA 166.0 Alijó 
211 619024 4572581 268867 FPI 10_50 R/C TIJOLO SALA AULA 604.0 Sabrosa 
212 616216 4573666 268862 GVG <10 1º A TIJOLO COZINHA 583.0 Sabrosa 
213 615443 4572089 268891 GVG 10_50 R/C PEDRA SALA 394.0 Sabrosa 
214 613423 4572674 268881 GVG 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 259.0 Vila Real 
215 610661 4575344 268994 GSG <10 1º A TIJOLO QUARTO 300.0 Vila Real 
216 613537 4574471 269104 GVG <10 R/C TIJOLO COZINHA 2090.0 Vila Real 

R/C- RÉS-DO-CHÂO; 1º A- 1º ANDAR; PED/TIJ- PEDRA/TIJOLO; VPA- VILA POUCA DE AGUIAR; RP- RIBEIRA DE PENA  
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ANEXO F.1 (Continuação) - Medições de radão (222Rn) em edifícios da região em estudo. 

Refª X Y det_id Litologia Idade  Situação Tipo 
paredes Divisão 

222Rn 
Bq.m-3 Concelhos 

217 613605 4574477 269073 GLM >50 1º A TIJOLO COZINHA 101.0 Vila Real 
218 615315 4578240 269057 GLM >50 1º A PEDRA SALA 888.0 Vila Real 
219 615921 4579320 269052 GTP 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 205.0 Vila Real 
220 612406 4580570 268893 GAS 10_50 R/C TIJOLO QUARTO 1383.0 Vila Real 
221 611857 4577046 269017 GSG >50 1º A TIJOLO QUARTO 331.0 Vila Real 
222 611976 4576996 269035 GSG 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 80.0 Vila Real 
223 613066 4578629 269103 GTP 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 1206.0 Vila Real 
224 612682 4579684 268998 GTP >50 R/C PEDRA SALA 426.0 Vila Real 
225 611589 4579217 269066 GTP <10 1º A TIJOLO SALA 106.0 Vila Real 
226 609842 4575466 268857 GSG 10_50 1º A PEDRA QUARTO 674.0 Vila Real 
227 607267 4572537 269048 FPI 10_50 R/C PEDRA QUARTO 473.0 Vila Real 
228 608467 4574510 269036 GVG 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 126.0 Vila Real 
229 607971 4571681 268878 FPI <10 1º A TIJOLO QUARTO 250.0 Vila Real 
230 607785 4572881 269043 GLM <10 1º A TIJOLO QUARTO 570.0 Vila Real 
231 610899 4572102 269058 GVG 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 400.0 Vila Real 
232 607298 4580608 269158 GPD >50 1º A TIJOLO COZINHA 68.0 Vila Real 
233 606874 4576181 269016 GRG <10 1º A TIJOLO QUARTO 398.0 Vila Real 
234 606396 4575360 269051 GRG 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 493.0 Vila Real 
235 604853 4576973 268825 GFZ 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 323.0 Vila Real 
236 606721 4574779 269027 GRG 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 155.0 Vila Real 
237 607704 4575053 268884 GLM 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 173.0 Vila Real 
238 607776 4572899 269053 GLM <10 R/C TIJOLO SALA 805.0 Vila Real 
239 605445 4573584 268889 GRG 10_50 R/C TIJOLO SALA 450.0 Vila Real 
240 607171 4572917 268852 GLM 10_50 R/C TIJOLO SALA 138.0 Vila Real 
241 608753 4578663 269078 GTP 10_50 R/C TIJOLO SALA 424.0 Vila Real 
242 606551 4573867 268845 GRG 10_50 R/C TIJOLO SALA 343.0 Vila Real 
243 616048 4581170 269045 GTP 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 220.0 Sabrosa 
244 620148 4576175 269068 GVM <10 R/C TIJOLO SALA 2453.0 Alijó 
245 617912 4578807 269098 GVM 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 601.0 Alijó 
246 606812 4578141 268865 GPD 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 309.0 Vila Real 
247 605439 4574762 269069 GPD 10_50 R/C TIJOLO QUARTO 1307.0 Vila Real 
248 620697 4573499 269159 FPI >50 1º A PEDRA COZINHA 317.0 Alijó 
249 625124 4581375 269028 GTP >50 R/C PEDRA SALA 599.0 Alijó 
250 627337 4581855 269081 GTP 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 147.0 Alijó 
251 625351 4579894 269059 GTP 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 2361.0 Alijó 
252 635096 4573634 269015 GFZ 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 66.0 Alijó 
253 633160 4575222 269065 GVM 10_50 R/C PED/TIJ SALA 1777.0 Alijó 
254 633081 4575339 269026 GVM 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 1965.0 Alijó 
255 632729 4578777 269046 GTP 10_50 1º A TIJOLO QUARTO 74.0 Alijó 
256 630045 4579755 269041 GAS 10_50 R/C TIJOLO COZINHA 304.0 Alijó 
257 633788 4581018 269076 FPI >50 R/C PED/TIJ COZINHA 69.0 Murça 
258 635924 4578228 269064 FPI >50 1º A PED/TIJ QUARTO 37.0 Murça 
259 628094 4578206 269062 GAS 10_50 1º A TIJOLO SALA 244.0 Alijó 
260 626810 4575945 269014 GAS 10_50 R/C TIJOLO SALA 516.0 Alijó 
261 626398 4576064 269023 GAS >50 R/C PED/TIJ COZINHA 328.0 Alijó 
262 624425 4577055 269087 GPD 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 186.0 Alijó 
263 620622 4575899 269086 GVM >50 R/C PEDRA SALA 703.0 Alijó 
264 621045 4576250 269096 GVM 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 94.0 Alijó 
265 622656 4575138 268840 FPI >50 1º A TIJOLO COZINHA 61.0 Alijó 
266 624208 4572595 268848 GRG 10_50 R/C PEDRA SALA 1502.0 Alijó 
267 624039 4571921 268832 GRG 10_50 1º A TIJOLO COZINHA 573.0 Alijó 
268 627346 4572230 269019 GRG >50 1º A PEDRA COZINHA 382.0 Alijó 
269 621315 4580214 269099 GVM 10_50 R/C TIJOLO SALA 852.0 Alijó 

R/C- RÉS-DO-CHÂO; 1º A- 1º ANDAR; PED/TIJ- PEDRA/TIJOLO; VPA- VILA POUCA DE AGUIAR; RP- RIBEIRA DE PENA  
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Apêndice A.2- Carta geológica 10-B (Vila Real) de GOMES et al. (2015). 
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