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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO 
 
A presente dissertação tem como principal objectivo o estudo das rochas metamórficas da 

região de Viseu. Do ponto de vista geológico, a região faz parte do soco pré-mesozóico da 
Península Ibérica e é constituída por metassedimentos de idade precâmbrica-câmbrica, intruídos 
por um volume significativo de granitóides variscos. Com base nos trabalhos de Schermerhorn 
(1956) e Oen (1958), foram produzidas as cartas geológicas, na escala 1:50000, da zona estudada 
e caracterizadas as principais unidades litológicas que a compõem. No entanto, os dados sobre o 
metamorfismo regional e de contacto actualmente disponíveis são ainda escassos, pelo que se 
pretende com esta tese contribuir para uma melhor compreensão dos processos tectono-
metamórficos que ocorreram na área. 

Simultaneamente, as competências adquiridas no âmbito desta investigação permitiram 
elaborar materiais didácticos para alunos e professores do 11º ano de escolaridade que poderão 
ajudar a implementar novos modelos de ensino/aprendizagem sobre o metamorfismo, tema que, 
regra geral, não é tratado com suficiente clareza no Ensino Secundário. 
 

I.1 – OBJECTIVOS DO TRABALHO 
 

Para a realização deste trabalho definiram-se os seguintes objectivos principais: 
1. Fazer o reconhecimento geológico da área com base na cartografia existente; 
2. Colher amostras e obter dados estruturais nos metassedimentos; 
3. Realizar o estudo petrográfico das rochas metamórficas da região de Viseu; 
4. Estabelecer as relações entre o metamorfismo regional e as principais fases de 

deformação hercínica; 
5. Cartografar as isógradas de metamorfismo regional e definir a zonalidade metamórfica 

da região; 
6. Propor um modelo explicativo para a evolução tectono-metamórfica da região; 
7. Elaborar materiais didácticos para apoio das aulas de metamorfismo do Ensino 

Secundário. 
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I.2- LOCALIZAÇÃO  GEOGRÁFICA DA ÁREA EM ESTUDO 
 

A zona em estudo localiza-se no norte de Portugal, na província da Beira Alta, concelho de 
Viseu, a nordeste da cidade de Viseu (Fig. I.1). Ocupa uma superfície de aproximadamente 160 km2 
e é abrangida pelas folhas números 167 (Calde) e 178 (Viseu) da Carta Militar de Portugal, na 
escala 1:25000, publicada pelo Instituto Geográfico do Exército.  

 

 
Figura I.1- Localização geográfica da área em estudo. 

 
Topograficamente, trata-se de uma região sem mudanças bruscas de declive, localizando-

se o ponto de cota mais elevada a 670 m (Casinha Derrubada) e o ponto de cota mais baixa a 444 
m (Ponte do Almargem). É drenada pelo rio Vouga e os seus afluentes. 

São várias as estradas nacionais que permitem o acesso à área em estudo, das quais se 
destacam a N2, que liga Viseu a Castro Daire, a N229, que liga Viseu ao Sátão e a N323, que liga 
Vila Nova de Paiva à N229. Existem ainda estradas municipais e inúmeras estradas florestais. 
Apesar disso, nos locais de topografia mais acidentada, o acesso é, por vezes, difícil. 
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I.3- TRABALHOS PRÉVIOS 
 

São numerosos os investigadores que desenvolveram trabalhos de índole geológica na 
região de Viseu. Entre estes merecem particular destaque os seguintes: 

 
Schermerhorn (1956) apresenta a primeira carta geológica à escala 1:50000 da zona de 

Castro Daire. O seu trabalho de geologia regional incluiu uma caracterização detalhada da litologia, 
mineralogia e petrografia dos metassedimentos e granitóides, tornando-se uma referência 
fundamental para estudos subsequentes. De entre as suas conclusões, é importante referir que: 

- Considera a idade do Complexo Xisto-Grauváquico (CXG) infra-câmbrica e admite, no 
norte de Portugal, a existência de quatro fases de deformação hercínicas, para além de outra 
anterior, pouco intensa, do Câmbrico Superior (fase Sarda). Atribui a formação do Sinclinal de 
Porto-Sátão à primeira fase de deformação hercínica que seria, segundo o autor, a mais importante 
e a única com carácter regional. 

- Subdivide os granitos da região de Castro Daire em dois grandes grupos: “older granites” 
ante-estefanianos e “younger granites” pós-estefanianos. 

- Cartografa as isógradas do metamorfismo regional e relaciona o seu desenvolvimento com 
a primeira fase de deformação hercínica. 

- Interpreta os sedimentos estefanianos como uma sequência tardi- a pós-orogénica, 
depositada numa bacia intramontanhosa controlada tectonicamente, e identifica a deformação 
registada nestes sedimentos. 

 
Oen (1958) publica a carta geológica à escala 1:50000 de Viseu. Com base em dados 

próprios e em dados recolhidos por um grupo de geólogos holandeses, da Universidade de 
Amesterdão, Oen (1970) estabelece as relações entre o metamorfismo, a deformação e o 
magmatismo da região centro-norte de Portugal. O autor considera que o metamorfismo hercínico é 
de baixa pressão e propõe o termo plutonometamorfismo para expressar a sua relação espacial e 
temporal com o grupo dos “older granites”. 

 
Atherton et al. (1974) relatam, pela primeira vez, a ocorrência de distena e de granada na 

faixa metamórfica Porto-Viseu, nas proximidades de Cavernães. Para estes autores, as 
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paragéneses com granada e distena encontradas nos metapelitos sugerem um regime metamórfico 
de maior pressão do que o proposto por Oen (1970). 

 
Reavy (1987; 1989) admite a existência de duas fases de deformação hercínica na Serra da 

Freita. Segundo este autor, a segunda fase de deformação, o metamorfismo de baixa pressão e o 
magmatismo granítico associado estariam relacionados com uma importante zona de cisalhamento 
dúctil, esquerdo, de orientação NO-SE. 

 
Valle Aguado (1992) e Valle Aguado et al. (1993) identificam quatro fases de deformação no 

centro-norte de Portugal, relacionando as três últimas com zonas de cisalhamento regionais de 
idades e cinemáticas diferentes. Interpretam as paragéneses de metamorfismo regional como 
resultado de um regime de pressão intermédia (tipo barroviano), associado à 1ª fase de 
deformação, que terá evoluído para condições de baixa pressão durante as 2ª e 3ª fases. 

 
Acciaioli (1997) descreve novas ocorrências de distena na Serra da Freita, interpretando-as 

no contexto do plutonometamorfismo. 
 

I.4 – METODOLOGIA DE TRABALHO 
 

Para a concretização dos objectivos referidos anteriormente, utilizou-se uma metodologia 
que assenta em cinco pontos fundamentais: 
 

1. Pesquisa bibliográfica com a finalidade de recolher toda a informação disponível sobre 
a zona em estudo e, numa fase posterior, com o objectivo de interpretar os dados 
obtidos e elaborar materiais didácticos. 

2. Trabalho de campo, englobando: (a) estudo exploratório da região, envolvendo o 
reconhecimento das várias unidades litológicas descritas na bibliografia e a análise das 
relações de contacto entre os granitos de Calde e de Cota e as rochas encaixantes; (b) 
caracterização macroscópica dos metassedimentos acompanhada, sempre que 
possível, da identificação das paragéneses minerais presentes; (c) obtenção de dados 
estruturais nas rochas metamórficas e cartografia das dobras maiores; (d) amostragem 
para estudos petrográficos e (e) registo de fotografias. 
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3. Trabalho laboratorial que consistiu no estudo petrográfico de lâminas delgadas com as 
seguintes finalidades: (a) identificação dos minerais constituintes e descrição textural 
das diferentes unidades amostradas; (b) interpretação das paragéneses de 
metamorfismo regional e estabelecimento das relações blastese-deformação; (c) 
caracterização dos efeitos térmicos provocados pela instalação dos granitos tardi-pós-
cinemáticos nas rochas envolventes. 

4. Tratamento e interpretação de dados, incluindo: (a) elaboração de mapas de síntese; 
(b) definição da zonalidade metamórfica da área de estudo e (c) discussão e integração 
dos dados no contexto da evolução tectono-metamórfica do orógeno varisco na Zona 
Centro-Ibérica. 

5. Produção de documentos didácticos de apoio para as aulas de metamorfismo da 
disciplina de Biologia e Geologia (11º ano). 

 

I.5 – ESTRUTURA DA TESE 
 

Para além deste capítulo introdutório, a tese é constituída por mais três capítulos: Capítulo II 
– Enquadramento Geológico; Capítulo III – A Área em Estudo e Capítulo IV – Aplicação Didáctica. 

No Capítulo II, enquadra-se a área estudada num contexto geológico mais vasto. Este 
Capítulo inicia-se com a integração da Península Ibérica no quadro Geológico Europeu e com uma 
breve referência à zonalidade do Maciço Ibérico, apresentando-se seguidamente uma descrição 
mais pormenorizada da estratigrafia, da deformação, do metamorfismo e do magmatismo na Zona 
Centro-Ibérica, onde se insere a região de Viseu. 

O Capítulo III inclui as descrições de campo, que são acompanhadas pelas fotografias de 
campo e pelos diversos mapas elaborados para o efeito, e os dados da análise petrográfica das 
amostras colhidas, documentadas pelas fotografias de microscópio e a interpretação dos resultados. 
Ainda neste capítulo, sintetizam-se as principais conclusões do trabalho realizado e propõe-se um 
modelo explicativo para a evolução metamórfica da região de Viseu. 

Por fim, os materiais didácticos elaborados para apoio às aulas da disciplina de Biologia e 
Geologia do 11º ano de escolaridade são apresentados no Capítulo IV. 
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CAPÍTULO II: ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 
 

Neste Capítulo apresentam-se resumidamente os principais traços da geologia do Maciço 
Ibérico, com especial ênfase para a Zona Centro-Ibérica, onde se insere a região de Viseu. 

 

II.1- A INTEGRAÇÃO DA PENÍNSULA IBÉRICA NO QUADRO GEOLÓGICO EUROPEU 
 

Segundo Stille (1924), a Europa pode ser dividida em 4 grandes domínios de acordo com a 
época da sua estabilização orogénica, ou seja, com base na última orogenia que os afectou (Fig. 
II.1): 

1. Eo-Europa, sem deformação importante desde o Precâmbrico; 
2. Paleo-Europa (Europa Caledónica), sem deformação importante desde o final do 

Paleozóico Inferior; 
3. Meso-Europa (Europa Hercínica ou Varisca), sem deformação importante desde o final 

do Paleozóico Superior; 
4. Neo-Europa (Europa Alpina), intensamente deformada no Cenozóico Inferior – Médio e 

ainda não estabilizada. 
Neste contexto, a Península Ibérica integra-se fundamentalmente na Europa Hercínica ou 

Varisca. Os afloramentos actuais da cadeia varisca europeia não constituem uma faixa contínua, 
formando maciços, mais ou menos individualizados, que se estendem desde o sul de Portugal até à 
Boémia, numa extensão superior a 3000 km com uma largura média de 700 km. Podem ocorrer 
ainda, como retalhos, no interior de orógenos mais recentes (Alpes e Pirinéus) (Fig. II.2). 

O segmento ibérico da cadeia hercínica europeia é frequentemente designado por Maciço 
Ibérico ou Maciço Hespérico e ocupa a parte central e ocidental da Península. 

Os terrenos da Neo-Europa, na Península Ibérica, estão representados pelas cadeias 
alpinas (Pirenaica; Ibérica, Costeira-Catalã e Bética) que constituem o rebordo montanhoso do 
Maciço Ibérico. 
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Figura II.1- Principais divisões da Europa segundo Stille (1924), modificado de Ribeiro et al. (1979). 
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Figura II.2- Distribuição dos afloramentos variscos do centro da Europa e da Península Ibérica (modificado 
de Behr et al., 1984). MO- Zona Moldanubiana, RH- Zona Reno-hercínica, ST- Zona Saxoturingiana. am- 
Maciço Armoricano, bm- Maciço da Boémia, cor- Cornualha, fmc- Maciço Central Francês, hz- Harz, pyr- 
Pirinéus, rs- Rheinisches Schiefergebirge, sw- Schwarzwald, v- Vosques. 
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II.2- AS GRANDES UNIDADES GEOLÓGICAS DA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Na Península Ibérica é possível distinguir 3 grandes domínios: a) Maciço Ibérico; b) Cadeias 
Alpinas e c) Bacias Meso-cenozóicas (Fig. II.3). 

 
Figura II.3- Principais unidades geológicas da Península Ibérica (extraído de Vera et al., 2004). 

 
O Maciço Ibérico corresponde ao afloramento mais ocidental do orógeno varisco. É uma 

grande unidade geológica constituída por rochas de idades compreendidas entre o Proterozóico 
Superior e o Carbónico, variavelmente deformadas e metamorfizadas durante o levantamento da 
cadeia varisca e intruídas por magmas graníticos durante este episódio orogénico. 

Durante o Meso-Cenozóico, instalaram-se nos bordos do Maciço Ibérico bacias 
sedimentares que vieram a sofrer deformação alpina de intensidade variável. Nos bordos norte e 
sudeste, a deformação foi mais intensa, dando origem às Cordilheiras Cantábrica e Ibérica, 
enquanto nos bordos oeste e sudoeste se individualizaram a Orla Ocidental ou Lusitaniana e a Orla 
Meridional ou Algarvia, muito menos afectadas. Externamente às cordilheiras assinaladas, 
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encontram-se as depressões de Guadalquivir e do Ebro preenchidas por sedimentos cenozóicos e, 
na periferia destas, a Cordilheira Bética, a sul, e os Pirenéus, a norte, onde o soco hercínico e pré-
hercínico foi remobilizado durante o ciclo orogénico alpino e a cobertura meso-cenozóica deformada 
por dobras e carreamentos, por vezes de grande amplitude (Ribeiro et al., 1979). 

 

II.3- O MACIÇO IBÉRICO 

 
Com base nas diferentes características estratigráficas, tectónicas, magmáticas e 

metamórficas, é possível diferenciar vários domínios no Maciço Ibérico. A primeira subdivisão do 
Maciço foi proposta por Lotze (1945) que distinguiu seis grandes unidades geotectónicas: Zona 
Cantábrica, Zona Astúrico-Ocidental-Leonesa, Zona Galaico-Castelhana, Zona Luso-Oriental-
Alcúdica, Zona de Ossa-Morena e Zona Sul-Portuguesa (Fig. II.4 A). 

O esquema de Lotze foi modificado por Julivert et al (1974), que considerou as seguintes 
zonas e sub-zonas: Zona Cantábrica, Zona Astúrico-Ocidental-Leonesa, Sub-zona Galiza Média e 
Trás-os-Montes, Zona Centro-Ibérica, Zona de Ossa-Morena e Zona Sul-Portuguesa (Fig. II.4 B) 
 

 
(A)        (B) 
Figura II.4- Zonas do Maciço Ibérico segundo: A) Lotze (1945); B) Julivert et al. (1974) (Extraído de Robardet 
& Gutiérrez Marco, 1990). A) KZ - Zona Cantábrica; WLZ - Zona Astúrico-Ocidental-Leonesa; GKZ - Zona 
Galaico–Castelhana; OAZ - Zona Luso-Oriental-Alcúdica; OMZ - Zona de Ossa-Morena; SPZ - Zona Sul-
Portuguesa. B) CZ - Zona Cantábrica; WLZ – Zona Astúrico-Ocidental-Leonesa; CIZ – Zona Centro-Ibérica; 
OMZ - Zona de Ossa-Morena; SPZ - Zona Sul-Portuguesa; Py – Pirenéus; D – Serra da Demanda; IC – 
Cadeias Ibéricas; CCR – Cordilheira Catalã; P – Batólito de Pedroches; B-C – Zona de cisalhamento 
Badajoz- Córdova. 

 
Mais recentemente, Farias et al. (1987) propuseram que a Sub-zona Galiza Média e Trás-

os-Montes fosse individualizada como Zona da Galiza-Trás-os-Montes (Fig. II.5). 

 10 



_______________________________________________________ Capítulo II – Enquadramento Geológico 

 
 

Figura II.5- Divisão do Maciço Ibérico em zonas indicando a posição da Zona Galiza-Trás-os-Montes 
proposta por Farias et al. (1987) (extraído de Pérez Estaún et al. 2004). 

 
Considerado no seu conjunto, o segmento ibérico da cordilheira varisca apresenta uma 

simetria bilateral, que se manifesta pela presença de dois domínios com vergências opostas 
relativamente a uma zona axial situada na Zona Centro-Ibérica. O ramo norte, com vergência para 
NE, inclui as zonas Cantábrica, Astúrico-Ocidental-Leonesa e a parte setentrional da Zona Centro-
Ibérica, enquanto o ramo sul, com vergência para SW, compreende a parte meridional da Zona 
Centro-Ibérica e as zonas de Ossa-Morena e Sul-Portuguesa. 

Com base em critérios tectónicos, magmáticos e metamórficos, podem ainda diferenciar-se 
as zonas externas (Cantábrica e Sul-Portuguesa) das zonas internas (Astúrico-Ocidental-Leonesa, 
Galiza-Trás-os-Montes, Centro-Ibérica e Ossa-Morena). 

Nas zonas internas, predominam os terrenos do Precâmbrico e do Paleozóico Inferior, a 
deformação hercínica é mais precoce e intensa, o metamorfismo regional pode atingir um grau 
elevado e o plutonismo granítico sin-orogénico é importante (Ribeiro et al., 1979).  
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Nas zonas externas, o Paleozóico Superior está bem representado, a deformação é mais 
tardia e menos intensa, o metamorfismo regional não ultrapassa o grau baixo e as intrusões 
graníticas sin-orogénicas são raras (Ribeiro et al., 1979). 

 

II.4-  A ZONA CENTRO-IBÉRICA (ZCI) 
 

A Zona Centro-Ibérica (ZCI) ocupa a parte central do Maciço Ibérico, sendo limitada, a 
norte, pela Zona Astúrico-Ocidental-Leonesa e, a sul, pela Zona de Ossa-Morena (Fig. II.6).  

 
 

 
Figura II.6- Esquema da Zona Centro-Ibérica e sub-divisão em domínios segundo critérios estratigráficos 

(extraído de Martínez Catalán et al., 2004). 
 
De acordo com a natureza das rochas que ocorrem sob as séries do Ordovícico Inferior 

bem datado, Martínez Catalán et al. (2004) subdividem a ZCI em dois domínios: o domínio do Ollo 

de Sapo, localizado na parte norte e o domínio do Complexo Xisto-Grauváquico, ocupando a parte 
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meridional (Fig. II.6). O domínio do Ollo de Sapo é caracterizado pela ocorrência de uma formação 
de pórfiros e gneisses glandulares que lhe deu o nome, enquanto no domínio do Complexo Xisto-
Grauváquico aflora uma potente sequência detrítica de idade ante-ordovícica. 

Como a área em estudo faz parte do domínio do Complexo Xisto-Grauváquico descrever-
se-á em maior pormenor a estratigrafia, a deformação, o metamorfismo e o magmatismo deste 
domínio. 
 
II.4.1- Estratigrafia 

 
Precâmbrico - Câmbrico 

Em Portugal, os terrenos pré-Ordovícicos foram agrupados por Nery Delgado (1905) num 
conjunto que designou como “Formação Xistosa das Beiras” que veio a ser denominado por 
Carrington da Costa (1950) como “Complexo Xisto-Grauváquico ante-Ordovícico” (CXG). A idade do 
CXG não é conhecida com exactidão, devido à ausência generalizada de macrofósseis. Admite-se 
actualmente que as unidades inferiores possam corresponder ao Precâmbrico Superior e as 
unidades superiores ao Câmbrico Inferior (Bernardo de Sousa, 1984, 1985; Díez Balda et al., 1990; 
San José et al., 1990; Valle Aguado, 1992), o que é suportado por dados de microfósseis, de 
icnofósseis e de idades U-Pb em zircões detríticos (Rodríguez Alonso et al., 2004). 

Bernardo de Sousa (1983) subdividiu o CXG que aflora no território português em dois 
grandes grupos, correspondendo a domínios paleogeográficos distintos: a) Grupo das Beiras e b) 
Grupo do Douro (Fig. II.7). 

O Grupo das Beiras está representado a sul do limite marcado na Fig. II.7. É formado por 
um conjunto rítmico de grande espessura (6 a 7 km) em que alternam metapelitos e 
metagrauvaques ricos em quartzo. De acordo com Díez Balda et al. (1990), esta unidade é 
equivalente ao Alcudiano Inferior que se encontra em Espanha e que tem sido interpretado como 
uma sequência turbidítica depositada, em condições de instabilidade tectónica, numa bacia que terá 
ocupado toda a Zona Centro-Ibérica durante o Vendiano terminal (Proterozóico Superior) (San José 
et al., 1990; Rodríguez Alonso et al., 2004). 
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Figura II.7- Limite entre os dois domínios de CXG: Grupo do Douro (a norte) e Grupo das Beiras (a sul) 

(extraído de Bernardo de Sousa, 1983). 
 

O Grupo do Douro é mais heterogéneo, sendo constituído por unidades arenítico-pelíticas, 
em que se intercalam pelitos com magnetite, níveis calcários e conglomeráticos. Contrariamente ao 
Grupo das Beiras, esta sequência não é facilmente correlacionável com as unidades Alcudianas 
definidas em Espanha. A transição gradual que se observa entre as unidades superiores do Grupo 
do Douro e o Câmbrico fossilífero, assim como a presença de microfósseis (algas e acritarcos) 
nalgumas das formações do Grupo do Douro, sugerem uma correspondência com o Alcudiano 
Superior dos Montes de Toledo, ao qual tem sido atribuída uma idade vendiana/câmbrica (Díez 
Balda et al., 1990). No entanto, para Bernardo de Sousa (1984; 1985) todo o Grupo do Douro tem 
uma idade câmbrica. 
 
Ordovícico 

Na ZCI, o Ordovícico tem carácter discordante e transgressivo sobre o Complexo Xisto-
Grauváquico. 

O Ordovícico Inferior é constituído por uma unidade basal de camadas vermelhas 
(conglomerados não fossilíferos, grauvaques ou uma alternância de pelitos e arenitos), datada do 
Tremadociano ou Arenigiano, sobre a qual assenta o Quartzito Armoricano (Arenigiano). Os 
quartzitos do Ordovícico, com traços fósseis de Cruziana e Skolithos, formam espessas bancadas 
que imprimem relevos vigorosos a muitas das paisagens da Zona Centro-Ibérica. 
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O Ordovícico Médio está representado por xistos negros do Lanvirniano – Landeiliano), com 
centenas de metros de espessura, que contêm graptólitos e uma rica fauna bentónica (Romano, 
1982; Gutiérrez Marco et al., 1990). 

A litologia do Ordovícico Superior é menos uniforme. Inclui unidades areníticas e pelíticas 
do Caradociano às quais se podem sobrepor, localmente, calcários (Ashgiliano Inferior), depósitos 
glaciomarinhos (provavelmente do Hinantiano) ou directamente rochas Silúricas (Robardet & 
Gutiérrez Marco, 1990). Ao Ordovícico Superior associam-se ainda algumas manifestações 
vulcânicas básicas (Buçaco e Vimioso) e ácidas (Serra Morena Oriental) (Julivert et al., 1974). 

 
Silúrico 

A passagem do Ordovícico ao Silúrico é marcada por uma importante descontinuidade 
estratigráfica, que vários autores relacionam com acontecimentos glacio-eustáticos erosivos do final 
do Ordovícico (Gutiérrez Marco et al., 1990). O Silúrico é bastante uniforme em toda a Zona Centro-
Ibérica e caracteriza-se pela presença de xistos negros com graptólitos com intercalações de 
arenitos. 

 
Devónico 

Os materiais pós-silúricos estão escassamente representados na ZCI. O Devónico ocorre 
apenas nalguns núcleos sinclinais e, na maior parte dos casos, o seu limite com o Silúrico é 
impreciso (Gutiérrez Marco et al, 1990). Segundo Robardet & Gutiérrez Marco (1990), as sucessões 
do Devónico afloram essencialmente na parte sul da ZCI e são constituídas por depósitos terrígenos 
(arenitos, siltitos e pelitos) do Devónico Inferior e Superior. O Devónico Médio está ausente, 
correspondendo a uma importante lacuna estratigráfica. 

 
Carbónico 

No sector português da ZCI, o registo estratigráfico do Carbónico está bastante incompleto, 
aflorando apenas as séries do Carbónico Superior (Vestefaliano, Estefaniano e Autuniano). Estas 
sequências apresentam características pós-orogénicas e estão conservadas em fossas intra-
montanhosas límnicas marginadas por acidentes tectónicos importantes, tais como o cisalhamento 
de Douro-Beira e o cisalhamento de Porto-Tomar. São constituídas por sedimentos de fácies 
continental que incluem conglomerados, arenitos, pelitos com fósseis vegetais e intercalações de 
carvão (Ribeiro et al., 1979; Sousa & Wagner, 1983). 
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II.4.2- Deformação 
 

Deformação pré-hercínica: 
A deformação pré-hercínica na Zona Centro-Ibérica é responsável por três discordâncias 

angulares. As duas primeiras, identificadas em Espanha, parecem resultar do ciclo orogénico 
cadomiano, que ocorreu no final do Proterozóico (González Lodeiro et al., 2004). A terceira, 
conhecida como “discordância sarda”, situa-se na base da sucessão ordovícica e terá produzido um 
dobramento suave, sem foliação nem metamorfismo associados (Díez Balda et al., 1990). Segundo 
os últimos autores, a fase sarda está relacionada com uma tectónica de blocos, de carácter 
extensional. 

 
Deformação hercínica: 

Independentemente de existir ainda alguma controvérsia sobre o número e a idade das 
diferentes fases de deformação hercínica, o carácter polifásico desta orogenia é aceite pela maior 
parte dos autores. 

O essencial da estrutura da ZCI parece ter resultado da actuação da 1ª fase de deformação 
hercínica (D1) que terá alcançado aqui uma grande intensidade (Ribeiro et al., 1979; Díez Balda et 
al., 1990). No domínio do Complexo Xisto-Grauváquico (Fig. II.6), a D1 afectou toda a sequência 
sedimentar pré-carbonífera e gerou: (a) dobras deitadas e cavalgamentos nos bordos norte e sul e 
(b) dobras com plano axial vertical ou muito inclinado no sector central (Martínez Poyatos et al., 
2004). A direcção das dobras de primeira fase e da xistosidade de plano axial associada (S1) é 
predominantemente NW-SE, podendo sofrer variações nas proximidades de grandes acidentes 
tectónicos. 

As 2ª e 3ª fases de deformação hercínica (D2 e D3) têm, na ZCI, um carácter mais 
heterogéneo do que a D1. A D2 afecta principalmente sequências metamórficas de grau médio a alto 
e está geralmente associada a zonas de cisalhamento subhorizontais com carácter localizado (Díez 
Balda et al., 1990; Valle Aguado, 1992). Por outro lado, a 3ª fase de deformação hercínica é 
homoaxial com a D1 em extensos sectores da ZCI, produz dobras de plano axial subvertical que 
redobram as estruturas anteriores e está frequentemente relacionada com o desenvolvimento de 
zonas de cisalhamento transcorrentes, direitas e esquerdas, onde se concentra a deformação (Burg 
et al., 1981; Reavy, 1989, Díez Balda et al., 1990, Valle Aguado, 1992). 
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Finalmente, um sistema de fracturação tardia caracteriza os últimos estádios da orogenia 
hercínica na ZCI, dando origem a falhas com orientações variando entre NE-SW e NNE-SSW. 

Na Fig. II.8 representa-se esquematicamente a evolução estrutural da ZCI durante o ciclo 
varisco. 

 
Figura II.8- Evolução estrutural da ZCI durante o ciclo varisco (modificado de Dias & Ribeiro, 1995). 

 
II.4.3- Metamorfismo hercínico 

 
Nos sectores mais internos do Maciço Ibérico, os antiformas de 3ª fase coincidem, em geral, 

com áreas de alto grau metamórfico (Fig. II.9). Estas áreas formam faixas paralelas às principais 
estruturas hercínicas e apresentam uma distribuição mais ou menos simétrica das isógradas de 
metamorfismo regional em torno de um eixo térmico, marcado com frequência pela presença de 
granitos variscos de duas micas (Martínez et al., 1988). O estudo detalhado destas faixas 
metamórficas mostra que a sua estrutura térmica é o resultado de uma evolução temporal complexa 
e que as intrusões graníticas associadas ascenderam durante um processo contínuo que culmina 
com a intersecção e modificação das isógradas. 

Para Oen (1970), o metamorfismo regional hercínico desenvolveu-se num regime de baixa 
pressão (tipo Abukuma), em estreita relação com o plutonismo granítico que terá induzido a 
blastese de andaluzite, silimanite e, pontualmente, cordierite (Fig. II.10). Em Portugal, o seu modelo, 
conhecido como plutonometamorfismo, continua, ainda hoje, a ser defendido por muitos autores 
(Godinho, 1974; Pereira et al., 1980; Reavy, 1987; Acciaioli, 1997; Acciaioli et al., 2005). 

Contudo, a identificação de paragéneses relíquia com granada, estaurolite e distena em 
algumas destas faixas metamórficas, sugere uma evolução metamórfica prévia no domínio do 
metamorfismo de pressão intermédia (tipo Barrow) (Fig. II.10) (Atherton et al., 1974; Martínez & Gil 
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Ibarguchi, 1983; Valle Aguado, 1992; Escuder Viruete et al., 1994; Ábalos et al., 2002; Valle Aguado 
et al. 1993, 2005). Segundo estes autores, é possível caracterizar o metamorfismo regional 
hercínico da ZCI em termos de dois regimes metamórficos principais: um episódio mais precoce de 
tipo Barroviano, expresso por paragéneses minerais de pressão intermédia, seguido de um 
episódio, de pressão baixa e alta temperatura que oblitera, em grande parte, os fabrics 
metamórficos anteriores. Presume-se que, durante o clímax metamórfico, se tenham gerado 
grandes quantidades de fundidos graníticos e extensas bandas migmatíticas como consequência da 
fusão parcial de metassedimentos e/ou gneisses em níveis estruturais profundos. 

 
 

 
Figura II.9- Distribuição das faixas metamórficas no noroeste do Maciço Ibérico (modificado de Martínez et 

al., 1988). 
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Figura II.10- Tipos báricos de metamorfismo. 1) Baixa pressão (Abukuma); 2) Pressão intermédia 
(Barroviano); 3) Alta pressão (modificado de Myashiro, 1973). 

 
II.4.4- Magmatismo hercínico 

 
Na Zona Centro-Ibérica, a actividade magmática de idade varisca está representada por um 

abundante plutonismo granítico. Com base nas relações de campo, petrografia, geoquímica, idade 
de intrusão e profundidade de instalação, foram propostos diversos esquemas de classificação para 
os granitóides hercínicos da ZCI (Schermerhorn, 1956; Capdevila & Floor, 1970; Oen, 1970; 
Capdevila et al., 1973; Ferreira et al., 1987). 

Schermerhorn (1956) e Oen (1970) subdividiram os granitóides portugueses em “Older 
Granites” e “Younger Granites” baseando-se em critérios tectono-estratigráficos. O grupo dos “Older 
Granites” inclui os maciços graníticos alongados, mesozonais, concordantes com as estruturas 
hercínicas regionais que afloram nos núcleos de antiformas de 3ª fase. Em contraste, os “Younger 
Granites” formam complexos intrusivos zonados, alóctones, epizonais e mostram relações 
discordantes com os “Older Granites” e as estruturas regionais. Estão geralmente circundados por 
auréolas de metamorfismo de contacto. 

Por outro lado, Capdevila & Floor (1970) e Capdevila et al. (1973) privilegiaram critérios de 
natureza petrográfica-geoquímica e classificaram os granitóides do NW de Espanha em dois 
grandes grupos: (a) os granitos sin-cinemáticos de duas micas, intimamente associados a 
migmatitos e a áreas de alto grau metamórfico e (b) os granodioritos e granitos biotíticos calco-
alcalinos, sin- e pós-cinemáticos, sem relação aparente com o metamorfismo regional. 
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Mais recentemente, Ferreira et al. (1987) consideram que a instalação da maior parte dos 
granitóides hercínicos ocorreu relativamente tarde, durante a orogenia varisca e está 
predominantemente relacionada com a 3ª fase de deformação. Tendo em conta as relações 
temporais com a D3, distinguem duas categorias principais de granitóides: os granitóides sin-D3 e os 
granitóides tardi-pós-D3 (Fig. II.11). 

O primeiro grupo compreende a maior parte dos granitos peraluminosos de duas micas e, 
embora com menor representação, alguns corpos de granodioritos e granitos biotíticos, intruídos 
durante a 3ª fase de deformação hercínica. O segundo grupo abrange os complexos intrusivos cuja 
instalação foi tardia ou posterior à D3 e inclui predominantemente intrusões da série granodiorito-
granitos biotíticos. 

Aceita-se, actualmente, que os granitos de duas micas sin-cinemáticos correspondem a 
granitos tipo-S, gerados por anatexia da parte média da crosta continental durante o clímax do 
metamorfismo regional (Capdevila et al., 1973; Corretgé, 1983). Em contrapartida, atribui-se aos 
granodioritos e granitos biotíticos uma origem mais profunda, envolvendo fusão parcial da crosta 
inferior e possível hibridização com magmas derivados do manto (Capdevila et al., 1973; Azevedo et 

al., 2005). 

VARISCAN GRANITOIDS

SYNKINEMATIC GRANITOIDS

LATE- POST KINEMATIC GRANITOIDS

MESOZOIC AND CENOZOIC

PRE-MESOZOIC SEQUENCES

Fault Thrust

VIANA DO
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GUARDA

Pinhel

Chaves

COIMBRA

25 km

 
Figura II.11- Distribuição dos granitóides sin-D3 e tardi-pós-D3 no Centro e Norte de Portugal (extraído de 
Azevedo et al., 2005). 
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CAPÍTULO III: ÁREA EM ESTUDO 
 

Neste capítulo, apresentam-se e discutem-se os dados de campo obtidos na zona de 
Cavernães assim como os resultados do estudo petrográfico efectuado sobre as amostras colhidas. 

 

III.1- INTRODUÇÃO 
 

A região em estudo localiza-se nos terrenos autóctones da Zona Centro-Ibérica (ZCI) e é 
composta, maioritariamente, por diferentes corpos de granitóides hercínicos que se instalaram em 
metassedimentos de idade precâmbrica/câmbrica e paleozóica, dobrados e metamorfizados durante 
a orogenia varisca (Fig. III.1). É abrangida pelas cartas geológicas na escala 1:50000 da autoria de 
Schermerhorn (1956) e Oen (1958) as quais serviram de base para a realização do trabalho de 
campo, para a introdução dos dados próprios e para a elaboração de novos mapas de síntese. 

Em termos litoestratigráficos, as formações metassedimentares representadas na área 
podem ser agrupadas em três grandes unidades: (a) a espessa série ante-ordovícica de metapelitos 
e metagrauvaques do “Complexo Xisto-Grauváquico” (CXG), que aflora numa grande extensão; (b) 
a sequência ordovícica, constituída por quartzitos de idade arenigiana e xistos negros do 
Landeiliano-Lanvirniano, preservada no Sinclinal Porto-Sátão e, finalmente, (c) os sedimentos 
detríticos do Carbónico Superior (Vestefaliano e/ou Estefaniano), de fácies continental e tipo 
molasso, que ocupam uma estreita faixa no núcleo do Sinclinal, referida na literatura como “Bacia 
Carbonífera Dúrico-Beirã”. 

A D1 é a única fase de deformação com características regionais. Afecta as sequências do 
CXG e do Ordovícico da região e deu origem a dobras de orientação NW-SE e a uma xistosidade 
de plano axial subvertical (S1), muito penetrativa. A principal macro-estrutura desta fase é o Sinclinal 
de Porto-Sátão, parcialmente conservado e modificado pela actuação das fases de deformação 
posteriores. 

A D2, D3, e D4 estão relacionadas com zonas de cisalhamento dúctil de grande escala, nas 
quais se concentrou a deformação. Assim, comparativamente à D1, as três últimas fases têm um 
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carácter mais restrito e variável, quer pela intensidade da deformação associada, quer pela 
distribuição espacial das estruturas formadas. 
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Figura III.1- Enquadramento geológico da área estudada (rectângulo branco). (a) Principais zonas de 
cisalhamento. (b) Mapa geológico simplificado do centro-norte de Portugal (modificado do Mapa Geológico 
de la Península Ibérica, na escala 1:1000000, 1980). 
 

Segundo Valle Aguado et al. (1993, 2005), a segunda fase deve-se à actuação de uma 
zona de cisalhamento subhorizontal, ligada a uma tectónica extensional intra-orogénica. A estrutura 
mais representativa da 2ª fase é a xistosidade S2 que só está presente esporadicamente nos 
metassedimentos epizonais do CXG, mas tem representação generalizada nos níveis metamórficos 
de médio e alto grau. De acordo com os referidos autores, a S2 seria originalmente subhorizontal. 
Na actualidade, apresenta direcções e inclinações variáveis porque foi dobrada pela D3 e, em 
alguns locais, também pela D4. 

As estruturas de 3ª fase formaram-se durante o regime transcorrente associado à zona de 
cisalhamento dextra de Porto-Tomar (ZCPT) (Ribeiro et al., 1980, Valle Aguado, 1992) (Fig. III.1). 
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Para além de uma importante faixa milonítica, com orientação NS a NNW-SSE, localizada no sector 
ocidental do centro-norte de Portugal, a D3 dá origem a dobras com plano axial vertical e a uma 
xistosidade S3 que, nas áreas mais próximas ao acidente, passa a ser a anisotropia mais 
penetrativa dos metassedimentos (Fig. III.2). Entre as macro-estruturas de 3ª fase cabe destacar o 
Antiforma de Porto-Viseu (Fig. III.1). O antiforma dobra a S1+S2, orienta-se segundo a direcção NW-
SE e tem eixo ligeiramente mergulhante (< 30º) para SE. No núcleo da dobra afloram granitos 
anatécticos sin-D3 e metassedimentos do CXG de alto grau, enquanto os flancos são constituídos 
por metapelitos e metagrauvaques de grau metamórfico mais baixo que diminui progressivamente 
com a distância à zona axial do antiforma. As idades isotópicas para a 3ª fase de deformação, 
obtidas na área, são 310 Ma (método Ar-Ar em micas de metapelitos, Acciaioli et al., 2003) e 308 
Ma (método U-Pb em zircões e monazites de granitos sin-D3, Valle Aguado et al., 2005).  

A D4 está relacionada com a actuação de outro acidente transcorrente de escala crustal: a 
Zona de Cisalhamento de Douro-Beira (ZCDB). A ZCDB tem direcção NW-SE, localiza-se na 
estreita faixa carbonífera que ocupa o núcleo do Sinclinal de Porto-Sátão e o seu movimento é 
esquerdo com uma componente vertical inversa (Valle Aguado et al., 2000). As estruturas D4 estão 
bem representadas fora da área de influência da ZCPT e incluem dobras assimétricas de escala 
kilométrica, com plano axial NW-SE a NNW-SSE, subvertical às quais se associa uma clivagem de 
crenulação S4, pouco desenvolvida, com a mesma orientação (Fig. III.2). A inclinação das 
charneiras das dobras D4 é bastante variável, dependendo da orientação prévia das superfícies de 
xistosidade afectadas. No entanto, predominam as dobras com charneira subvertical. A sequência 
do Carbónico Superior, localizada no interior da zona de cisalhamento, sofreu intensamente a 
deformação D4 e a xistosidade S4 apresenta-se nestas rochas como uma estrutura muito 
penetrativa. 

A região de Cavernães, localiza-se no flanco nordeste do Antiforma de Porto-Viseu e é 
limitada a norte pelo Sinclinal de Porto-Sátão e, a este, oeste e sul, pelos granitos variscos dos 
maciços de Cota-Viseu, Castro Daire e Serra da Freita, respectivamente (Fig. III.2). Durante o 
trabalho de campo foi efectuado um reconhecimento geral da zona, analisaram-se os contactos 
entre os corpos graníticos e os metassedimentos, obtiveram-se dados de orientação das estruturas 
e efectuou-se a colheita de amostras para análise petrográfica. O estudo de pormenor levado a 
cabo nos metassedimentos do CXG permitiu estabelecer com maior detalhe a geometria das 
estruturas hercínicas, em particular as associadas à D4, e reinterpretar o significado geológico de 
uma das unidades litológicas (o granito de Mundão) individualizadas na cartografia existente. 
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Figura III.2- Geologia estrutural da região a sul do Sinclinal de Porto-Sátão com a localização da área em estudo (extraído de Valle Aguado et al., 2000). 
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III.2- GEOLOGIA ESTRUTURAL 
 

O CXG é constituído dominantemente por metapelitos com intercalações centimétricas de 
metagrauvaques, embora, na parte sul da região, também ocorram alguns níveis de rochas 
calcossilicatadas. A sequência ante-ordovícica foi afectada pelo metamorfismo regional hercínico e, 
posteriormente, pelo metamorfismo de contacto, associado aos granitos tardi-pós- cinemáticos de 
Castro Daire e Cota-Viseu, pelo que nas imediações destas intrusões as rochas estão 
transformadas em xistos mosqueados e corneanas. 

A presença de estruturas de várias fases de deformação é facilmente reconhecida na zona 
estudada. Com efeito, os metassedimentos do CXG possuem uma xistosidade muito penetrativa, 
invariavelmente subvertical que, regra geral, se apresenta praticamente paralela às superfícies de 
estratificação (S0) (Fig. III.3). Como a direcção da xistosidade não é constante e está afectada por 
dobras de charneira subvertical em muitos afloramentos (Fig. III.4), pode concluir-se que as rochas 
da região foram afectadas por, pelo menos, duas das fases de deformação hercínica: uma que deu 
origem à xistosidade e outra, posterior, que a dobrou. 
 

 
Figura III.3- Afloramento de filádios com a xistosidade vertical. 
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Figura III.4- Dobras com eixo subvertical afectando a xistosidade. 

 
O estudo cuidadoso dos afloramentos e a análise petrográfica de numerosas amostras 

permitiu constatar que a anisotropia planar mais penetrativa nem sempre é a primeira xistosidade 
dos metassedimentos, tratando-se frequentemente de uma clivagem de crenulação que oblitera 
uma xistosidade pré-existente (Fig. III.5). A clivagem de crenulação corresponde provavelmente à 
S2 regional e a xistosidade mais antiga à S1. Os dados obtidos mostram ainda que a distribuição da 
S2 é bastante heterogénea nos níveis epizonais do CXG, mas ocorre de forma generalizada nas 
áreas metamórficas mais profundas, onde constitui a anisotropia principal das rochas. 

 

 
Figura III.5- Afloramento de filádios onde a anisotropia visível no campo corresponde a uma xistosidade S2. 
O círculo mostra o aspecto da clivagem de crenulação S2 ao microscópio (nícois paralelos). 

 26 



_______________________________________________________________ Capítulo III – Área em Estudo 

Face ao exposto, admite-se que existem três gerações de estruturas (a xistosidade S1, a 
xistosidade S2 e as dobras que afectam a S1+S2), que devem ter resultado de igual número de fases 
de deformação. 

Estando a S1 e a S2 relacionadas com a 1ª e a 2ª fases de deformação regionais, a 
interpretação mais imediata seria atribuir o dobramento da S1+S2 à 3ª fase. No entanto, como os 
eixos das dobras são subverticais, as superfícies afectadas já deveriam ter uma inclinação elevada 
quando foram dobradas (Fig. III.6). Tendo em conta que a S2 é subhorizontal à escala regional, é 
provável que tenha havido uma fase de deformação (D3) que a verticalizou e uma outra que a 
dobrou (D4). A localização da zona de Cavernães no flanco dum antiforma de 3ª fase, o Antiforma 
de Porto-Viseu, reforça esta interpretação, como se ilustra na Fig. III.7. 

Em resumo, a deformação polifásica na zona de Cavernães manifesta-se através da 
sobreposição de três gerações de estruturas que, tendo em conta o contexto geológico regional da 
área e, de acordo com o raciocínio anterior, se devem correlacionar com a 1ª, 2ª e 4ª fases de 
deformação hercínicas. 

Os dados de orientação das estruturas D1, D2 e D4 obtidos durante o trabalho de campo 
apresentam-se na Fig. III.8. Como se constata no mapa, a unidade litológica correspondente ao 
granito gnéissico de Mundão (Fig. III.2), cartografada por Oen (1958), foi integrada nos 
metassedimentos de alto grau metamórfico pelas razões que serão apresentadas mais adiante. 

Nas zonas de baixo grau metamórfico (zonas da clorite e da biotite), a S2 apresenta-se 
como uma clivagem de crenulação (Fig. III.9), facilmente reconhecível com a lupa. Ocorre em 
domínios discretos, limitados por outros onde só está representada a S1, ou seja, a xistosidade mais 
penetrativa que se observa nestas zonas pode corresponder à S1 ou à S2. Em contraste, nas áreas 
metamórficas com maior grau, a S2 está sempre presente e é a única xistosidade visível no campo, 
sendo necessária a ajuda do microscópio para a sua identificação. No caso das rochas 
migmatíticas, os processos de diferenciação metamórfica que acompanharam a deformação foram 
mais intensos e a morfologia da S2 é a de um bandado gnéissico definido pela alternância de níveis 
claros, quartzo-feldspáticos, e níveis máficos, ricos em biotite (Fig. III.10). 
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(a) (b)

 
 
Figura III.6- A geometria das dobras, em particular a inclinação do seu eixo, está controlada pela orientação 
prévia das superfícies dobradas. (a) Dobramento de uma superfície horizontal. (b) Dobramento de uma 
superfície inclinada. (Modificado de Ramsay, 1967). 
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Figura III.7- Esquemas mostrando a modificação da inclinação da xistosidade S2 (subhorizontal em origem) 
pela 3ª fase de deformação. As dobras de 4ª fase, afectando as superfícies S2 inclinadas, apresentam eixos 
com inclinações elevadas. 
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Figura III.8- Mapa com os dados de campo. Os dados representados na parte meridional da zona (a sul de 
Cavernães) foram extraídos de trabalhos não publicados, realizados por investigadores da Universidade de 
Aveiro no âmbito dos projectos PRAXIS 2/2.1/CTA/391/94 e POCTI/1999/CTA/35630. 
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S1
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Figura III.9- Amostra da zona da biotite com a clivagem de crenulação (S2) dobrada pela fase 4. 

 

 
Figura III.10- Bandado gnéissico (S2) nas rochas migmatíticas. 
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As dobras de fase 4 estão amplamente representadas em toda a região e ocorrem a todas 
as escalas, desde milimétrica a kilométrica. A cartografia das dobras maiores foi levada a cabo 
através do registo, no mapa, da variação da orientação da S1 e da S2 e do tipo de assimetria das 
dobras mesoscópicas observadas nos afloramentos. Com efeito, as dobras mesoscópicas são 
simétricas na zona de charneira e mostram uma variação no tipo de assimetria (tipo-s ou tipo-z) de 
um flanco para outro das dobras maiores (Fig. III.11). 

 

B

dobras simétricas dobras com assimetria dextra (tipo-z) dobras com assimetria senestra (tipo-s)

N

TRAÇO    AXIAL

MAPA COM O REGISTO DO TIPO DE ASSIMETRIA
DAS DOBRAS MENORES

MAPA COM  O TRAÇO AXIAL DA DOBRA MAIOR
E AS TRAJECTÓRIAS DA ORIENTAÇÃO

DAS ESTRUTURAS

N

A

Assimetria tipo-s
Assimetria tipo-z

Dobras simétricas

 
Figura III.11- (A) Assimetria das dobras menores numa dobra de 1ª ordem (extraído de Ramsay & Huber, 
1987). (B) Ilustração da utilização das dobras de pequena escala na cartografia dos traços axiais das dobras 
maiores. 

 
Independentemente do grau metamórfico das rochas, as características das dobras 

menores de fase 4 são semelhantes. Os planos axiais têm direcção NNW-SSE a NS e inclinação 
subvertical e os eixos, embora apresentem alguma dispersão, têm sempre inclinações elevadas (> 
70º), predominando os mergulhos para N ou NNW. Dependendo da sua localização nos flancos ou 
nas zonas de charneira das estruturas maiores, as dobras mesoscópicas podem ser, 
respectivamente, assimétricas ou simétricas (Est. I). As charneiras são geralmente arredondadas, 
mas também podem ser angulosas, sobretudo nos domínios mais pelíticos. Nas dobras 
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mesoscópicas, particularmente nas litologias mais ricas em micas, costumam ocorrer microdobras, 
embora nunca se chegue a desenvolver uma verdadeira clivagem de plano axial S4. 

A integração dos dados da orientação dominante da S1 e da S2 colhidos no campo permitiu 
desenhar, no mapa, as trajectórias da xistosidade e obter uma imagem mais clara das dobras de 
fase 4 à escala cartográfica (Fig. III.12). As diferenças com a cartografia estrutural publicada em 
trabalhos anteriores são evidentes (Fig. III.2). 
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Figura III.12- Mapa com as trajectórias da xistosidade. 
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III.3- METAMORFISMO 

 
O estudo das rochas metamórficas levado a cabo neste trabalho incidiu, essencialmente, na 

caracterização do metamorfismo regional que afectou as formações do CXG. Este estudo envolveu 
a realização da cartografia das zonas metamórficas e a análise petrográfica de cerca de 150 
amostras cuja localização se indica na Fig. III.13. O metamorfismo de contacto é abordado 
brevemente, referindo-se as principais modificações mineralógicas e texturais que sofreram os 
metassedimentos situados na periferia das intrusões graníticas tardi-pós-cinemáticas. 

As descrições petrográficas incluídas nos parágrafos seguintes referem-se principalmente 
às fácies pelíticas do CXG, mais sensíveis do que as psamíticas, às mudanças no grau metamórfico 
e onde estão melhor preservadas as micro-estruturas de cada uma das fases de deformação que 
afectaram as rochas. 

 
III.3.1- Metamorfismo Regional 

 
O trabalho realizado permitiu reconhecer na região uma zonalidade metamórfica prógrada, 

representada pela sucessão das zonas da clorite, biotite, estaurolite, distena, silimanite e 
silimanite+feldspato potássico. Em linhas gerais, o grau do metamorfismo regional aumenta de 
norte, onde se situam as rochas de menor grau, para sul, onde afloram as rochas migmatíticas. No 
entanto, o padrão de variação do grau metamórfico é algo mais complexo. Com efeito, a cartografia 
das zonas metamórficas, efectuada com base na análise cuidadosa dos afloramentos e no estudo 
petrográfico das numerosas amostras colhidas, mostra que as isógradas estão dobradas pela 4ª 
fase de deformação hercínica e que são paralelas à xistosidade S2 dos metassedimentos (Fig. 
III.14). 

De seguida descrevem-se as características texturais e mineralógicas das rochas pelíticas 
em cada uma das zonas, discutindo-se em paralelo as relações temporais entre a blastese dos 
principais minerais e as diferentes fases de deformação que afectaram os metassedimentos. 
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Figura III.13- Mapa com a localização das amostras. 
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Figura III.14- Mapa com as zonas do metamorfismo regional. As dobras cartográficas são da 4ª fase de 

deformação (comparar com a Fig. III.12). 
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- Zona da Clorite 
A zona da clorite localiza-se na parte setentrional do sector estudado e é composta por 

metapelitos de grão fino com escassas intercalações de metagrauvaques. O metamorfismo de 
contacto associado às intrusões dos granitos tardi-pós-cinemáticos de Calde (a oeste) e de Cota (a 
este) fez-se sentir em grande parte da zona, provocando a cristalização de novos minerais que 
mascaram parcialmente as características originais das rochas, tornando mais difícil a identificação 
das paragéneses mais antigas, do metamorfismo regional. Por este motivo, o estudo petrográfico 
centrou-se nas amostras mais afastadas dos contactos com os granitos. 

Com excepção das rochas situadas nas imediações dos contactos com os granitos que 
estão transformadas em corneanas, a recristalização não foi suficientemente intensa para apagar a 
textura anisotrópica das rochas na maior parte da zona da clorite. Deste modo, verifica-se que os 
metapelitos possuem sempre uma xistosidade muito penetrativa e que esta corresponde ora à S1 
ora à S2. Uma e outra apresentam-se, com frequência, dobradas pela D4. 

A associação mineralógica mais comum nos metapelitos é constituída por micas brancas + 
clorite + quartzo, ocorrendo, como acessórios, a turmalina e alguns opacos. A textura é afanítica, 
anisotrópica, variando entre lepidoblástica a lepidogranoblástica. 

A clorite ocorre sob a forma de pequenos cristais lamelares orientados segundo a 
xistosidade S1. Devido à reduzida dimensão dos grãos, nem sempre é visível a clivagem típica da 
clorite. No entanto, é facilmente identificável através da sua cor verde-clara, fraco pleocroismo e 
cores de polarização de primeira ordem. As micas brancas, à semelhança da clorite, aparecem sob 
a forma de pequenos cristais lamelares dispostos segundo a S1. São incolores e apresentam cores 
de polarização de segunda ordem, típicas deste mineral. A orientação dos pequenos grãos de 
minerais opacos contribui, junto com os filossilicatos, para a definição da S1 (Est. II, foto a). O 
quartzo forma pequenos cristais anédricos, incolores, com baixa birrefringência, mostrando com 
frequência extinção ondulante. 

A xistosidade S1 encontra-se por vezes praticamente obliterada pela presença da 
xistosidade S2 (Est. II, foto b). Os minerais que definem a S2 são micas brancas, opacos e, 
possivelmente, clorite, embora o estudo petrográfico das amostras não tenha sido conclusivo acerca 
da recristalização de clorite ao longo da S2. 

Quando as dobras de 4ª fase se manifestam à escala microscópica, verifica-se que as 
microdobras afectam todos os minerais. 
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As observações realizadas permitem concluir que: (a) a clorite tem carácter essencialmente 
sin-tectónico com a D1, sendo possível que a sua cristalização possa ter continuado durante a D2; 
(b) existiram as condições metamórficas para a formação de micas brancas durante a D1 e a D2; e 
(c) a blastese dos minerais de metamorfismo é anterior à quarta fase de deformação. 

 
- Zona da Biotite 

A transição da zona da clorite para a da biotite está marcada pelo aumento gradual do 
tamanho de grão dos metapelitos. No entanto, os grãos de biotite são, regra geral, de dimensões 
muito reduzidas e o seu reconhecimento no campo, à vista desarmada ou com a ajuda da lupa, é 
difícil. Por outro lado, uma parte significativa das rochas desta zona encontra-se na área de 
influência do metamorfismo de contacto associado aos granitos tardi-pós-D3, o que dificulta ainda 
mais a identificação da biotite regional no terreno. Por isso, a localização da isógrada da biotite, 
marcando o primeiro aparecimento deste mineral, só é possível com base no estudo microscópico 
das amostras. 

O desenvolvimento de biotite dá origem a filádios, que passam a micaxistos nas partes mais 
internas da zona da biotite. A xistosidade S2 está mais bem representada do que na zona da clorite, 
constituindo, na maior parte dos afloramentos, a anisotropia principal dos metapelitos. Contudo, a 
intensidade da deformação de 2ª fase é muito heterogénea e, nalguns locais, nem sequer se 
manifesta, sendo a xistosidade mais antiga (S1) a única visível. As dobras geradas pela 4ª fase de 
deformação, simétricas e assimétricas, ocorrem com bastante frequência e a várias escalas (Fig. 
III.15). 

As rochas representativas desta zona metamórfica contêm a seguinte associação 
mineralógica: micas brancas + quartzo + biotite ± clorite, aparecendo a turmalina, a apatite e os 
opacos, como minerais acessórios. A textura pode ser afanítica ou fanerítica, quase sempre 
lepidogranoblástica e, regra geral, com a anisotropia bem marcada. 

A biotite tem uma direcção de clivagem bem visível, mostra cor castanha, pleocroismo forte, 
variando entre o bege e o castanho-escuro, extinção recta e cores de polarização de segunda 
ordem. Regra geral, apresenta-se sob a forma de pequenos cristais lamelares orientados segundo a 
xistosidade, mas pode formar porfiroblastos com cerca de 0,5 mm de comprimento (Est. II, fotos c-
d). Os megacristais estão envolvidos pela S1, sugerindo uma blastese precoce da biotite 
relativamente à D1. A biotite está frequentemente substituída por clorite. A substituição limita-se, 
nalguns casos, aos bordos dos grãos e às zonas próximas dos planos de clivagem, mas pode ser 
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mais extensa e chegar a abranger todo o cristal. A clorite primária ocorre na forma de cristais 
lamelares de pequenas dimensões, que se identificam através da sua cor verde-claro, ligeiro 
pleocroismo e cores de polarização em tons negro-azulados. As micas brancas são bastante 
abundantes nas amostras estudadas. Estão sempre presentes sob a forma de pequenos cristais 
lamelares, incolores e orientados, contribuindo para a melhor definição da textura anisotrópica das 
rochas. Os grãos de quartzo têm dimensões reduzidas, formas lenticulares e apresentam extinção 
ondulante e formação de sub-grãos, evidenciando recristalização dinâmica. 

Tanto a xistosidade S1 como a S2 estão definidas pelo alinhamento dos filossilicatos (micas 
brancas, clorite e biotite) e alguns opacos, o que sugere que a clorite e a biotite começaram a 
cristalizar durante a D1 e que as condições de estabilidade destes minerais se mantiveram durante a 
2ª fase de deformação, permitindo a sua blastese sin-cinemática com a D2. Como sucede na zona 
da clorite, as microdobras D4 afectam todos os minerais, não tendo sido encontrados indícios de 
cristalização de novos minerais associados a esta fase de deformação. 

 

 
Figura III.15- Afloramento de filádios da zona da biotite com dobras D4. 

 
- Zona da Estaurolite 

A zona da estaurolite é marcada pela presença de filádios e micaxistos com grandes 
porfiroblastos de estaurolite (Fig. III.16a). Os cristais de estaurolite são prismáticos, euédricos ou 
subeuédricos e podem atingir os 5 cm de comprimento. Encontram-se frequentemente 
pseudomorfizados, total ou parcialmente, por agregados de moscovite e sericites, embora seja 
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possível reconhecer os cristais originais pela preservação do seu hábito. Por estas razões, a 
identificação, à vista desarmada, do primeiro aparecimento da estaurolite é relativamente simples e 
a cartografia da respectiva isógrada pode ser feita no campo, com excepção do sector oriental da 
área estudada. Neste último caso, o traçado da isógrada exigiu um apertado controlo petrográfico já 
que as rochas estão afectadas pelo metamorfismo de contacto associado ao granito de Cota e 
apresentam um grau de alteração muito elevado, o que dificulta a identificação do mineral índice da 
zona. 

A anisotropia das rochas é invariavelmente a xistosidade S2 que oblitera completamente a 
S1, cujos restos são unicamente identificados ao microscópio. A S2 envolve e adapta-se aos 
porfiroblastos de estaurolite, indicando uma blastese precoce deste mineral relativamente à D2. As 
dobras D4 são muito frequentes em toda a zona, sendo visíveis em quase todos os afloramentos 
(Fig. III.16b). 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura III.16- Afloramentos de micaxistos e filádios na zona da estaurolite. (a) Porfiroblastos de estaurolite. 
(b) Aspecto das dobras D4. 

 
A associação mineralógica mais comum nos metapelitos é: moscovite + quartzo + 

estaurolite + biotite ± andaluzite ± clorite. Como minerais acessórios, podem encontrar-se turmalina, 
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apatite e opacos. As rochas têm textura fanerítica, com anisotropia bem marcada e geralmente 
possuem porfiroblastos. 

As moscovites e biotites ocorrem na matriz como pequenas palhetas orientadas, definindo a 
xistosidade S2, que é nestas rochas muito penetrativa, mesmo à escala microscópica (Est. III). Por 
vezes, observam-se pequenos cristais de biotite definindo arcos poligonais, miméticos sobre 
microdobras muito fechadas da anisotropia mais antiga (S1). A clorite, quando presente, aparece 
nos bordos ou ao longo dos planos de clivagem da biotite, parecendo resultar da retrogradação 
deste mineral. 

Os porfiroblastos de estaurolite e de andaluzite encontram-se, em ambos os casos, 
substituídos, em extensão variável, por moscovites ou, mais frequentemente, por um agregado de 
diminutas micas brancas (sericites). Por vezes, a substituição chega a abranger todo o cristal mas 
os restos dos porfiroblastos originais estão frequentemente preservados (Est. III, fotos c-d). A 
estaurolite tem cor amarela e é ligeiramente pleocróica, enquanto os grãos de andaluzite são 
incolores, com um leve pleocroismo em tons róseos e apresentam as duas direcções de clivagem 
típicas do mineral. Devido à forte retrogradação dos porfiroblastos, não foi possível, nesta zona, 
encontrar micro-estruturas que permitissem precisar de modo conclusivo as relações blastese-
deformação destes dois minerais, nem a sua sequência de cristalização. Infere-se, no entanto, que 
os porfiroblastos não são posteriores à fase 2, uma vez que o seu crescimento não é estático sobre 
a xistosidade (S2) da matriz. 

 
- Zona da Distena 

A existência de distena nas associações de grau médio da região é conhecida desde que a 
sua ocorrência, nas proximidades da povoação de Cavernães, foi reportada por Atherton et al. em 
1974. Durante o trabalho desenvolvido no âmbito desta tese, foram identificadas novas ocorrências 
deste mineral, tendo sido possível individualizar uma zona da distena com escala cartográfica. 

Nos micaxistos com porfiroblastos de estaurolite e de andaluzite, a distena está presente 
em grãos de dimensões reduzidas. Aparece ainda em filões de quartzo onde constitui megacristais 
(4 ou 5 cm) com cor azul característica, tabulares, longos e espalmados, evidenciando uma 
clivagem perfeita paralela ao alongamento do mineral.  

Os porfiroblastos de estaurolite são muito abundantes nos micaxistos e apresentam, no 
campo, as mesmas características que as descritas anteriormente, o que facilita o seu 
reconhecimento. Nalguns locais, a quantidade de cristais de estaurolite é tão grande que 
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praticamente não se observa a matriz micácea dos micaxistos e as rochas adquirem um aspecto 
peculiar (Fig. III.17). O aspecto algo caótico dos afloramentos com elevadas concentrações de 
prismas de estaurolite deve-se à existência das dobras D4, que provocam uma desorganização 
aparente no “fabric” destas rochas (Fig. III.17). 

A andaluzite é mais difícil de identificar, por se encontrar muito retrogradada. Contudo, a 
sua ocorrência nos metapelitos foi confirmada através do estudo das lâminas delgadas. 

A xistosidade dos micaxistos corresponde a uma S2, dobrada por numerosas dobras 
mesoscópicas de fase 4. Estas dobras afectam também os filões de quartzo com distena. Não foi 
possível estabelecer a relação temporal entre os filões e as outras fases de deformação em nenhum 
dos afloramentos observados, contrariamente ao que acontece na zona da silimanite (ver zona da 
silimanite). 

A análise petrográfica das amostras revelou que a associação metamórfica mais 
representativa destes metapelitos é formada por moscovite + quartzo + estaurolite + distena ± 
biotite ± andaluzite. Também pode ocorrer clorite, mas sempre como resultado da alteração da 
biotite. A turmalina e os opacos continuam a ser os minerais acessórios mais comuns. As texturas 
são faneríticas, anisotrópicas e podem ser lepidogranoblásticas ou lepidogranoporfiroblásticas. 

A moscovite é muito mais abundante que a biotite, a qual chega a estar ausente em 
bastantes amostras. Os dois tipos de micas, juntamente com os opacos, dispõem-se paralelamente 
à xistosidade das rochas (S2), evidenciando assim o carácter sin-cinemático de ambas. As 
microdobras D4 afectam a S2 de forma heterogénea, mas não há, em nenhum caso, evidências de 
desenvolvimento de novos planos de clivagem relacionados com esta fase de deformação mais 
tardia (Est. IV, Foto a). 

A distena distingue-se dos outros minerais pelo relevo alto, pela clivagem paralela ao 
alongamento do mineral e pela presença de pequenas fracturas transversais (Est. IV, fotos b-c). Os 
porfiroblastos de distena, estaurolite e andaluzite encontram-se quase totalmente substituídos por 
agregados de moscovites ou de sericites, impossibilitando o estabelecimento das relações 
temporais entre eles e as fases de deformação. 

As microdobras D4 afectam todos os minerais e parecem, inclusivamente, ser posteriores à 
retrogradação que afectou os porfiroblastos, uma vez que os agregados de moscovites e sericites 
que os substituem também estão dobrados. 
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Figura III.17- Porfiroblastos de estaurolite em micaxistos da zona da distena. 

 
- Zona da Silimanite 

As rochas metapelíticas desta zona são micaxistos biotíticos, com proporções variadas de 
moscovite, contendo, frequentemente, porfiroblastos de estaurolite, andaluzite e distena, com as 
mesmas características dos que ocorrem na zona da distena (Est. V). A silimanite aparece em 
agregados de fibrolite, que podem, por vezes, ser identificados à vista desarmada (Est. V, foto c), 
mas, geralmente, é necessário o estudo microscópico para detectar a sua presença. Por isso, a 
localização da isógrada da silimanite foi feita essencialmente com base na análise petrográfica das 
amostras. 

Os filões de quartzo são muito frequentes na zona e contêm grandes cristais de distena e 
de andaluzite, podendo constatar-se, à vista desarmada, que a distena está a ser pseudomorfizada 
por andaluzite, isto é, a andaluzite substitui o seu polimorfo, começando pelos bordos e pelos 
planos de clivagem até que os cristais originais praticamente desaparecem. O resultado final deste 
processo é o desenvolvimento de porfiroblastos de andaluzite com o hábito da distena (Est. VI). 
Estas relações texturais permitem posicionar a blastese da distena antes da andaluzite. 

A xistosidade dos metassedimentos, sempre a S2, e os filões de quartzo com distena e 
andaluzite estão dobrados pela D4. Além disso, os filões foram também afectados pela D2 pois 
podem ser vistos dobrados, segundo dobras fechadas, onde a xistosidade de plano axial é a S2 dos 
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metassedimentos (Est. VII). A precocidade dos filões de quartzo relativamente à 2ª fase é ainda 
evidenciada, porque estes filões apresentam-se com frequência “boudinados”, formando corpos 
lenticulares descontínuos, envolvidos pela xistosidade S2 dos micaxistos (Est. VII). 

A associação mineralógica mais comum encontrada na análise petrográfica é moscovite + 
quartzo + biotite + silimanite ± estaurolite ± distena ± andaluzite. A clorite está presente em quase 
todas as amostras, ocorrendo sempre como resultado da retrogradação da biotite. Em algumas 
amostras, foram ainda identificados alguns grãos de plagioclase. A turmalina e os opacos são os 
minerais acessórios mais abundantes. 

A xistosidade S2 dos micaxistos é definida essencialmente pela orientação preferencial das 
moscovites e biotites. 

A silimanite ocorre como fibrolite e apresenta-se tipicamente em agregados de diminutos 
grãos incolores, com hábito acicular, e com relevo alto. Os cristais de moscovite, mais tardios 
desenvolvem-se à custa da silimanite, que fica preservada como inclusões relíquia no seio dos 
grãos de mica branca (Est. VIII, foto a). A fibrolite está afectada por microdobras muito fechadas da 
2ª fase de deformação, o que indica que a blastese deste mineral deve ter começado, 
possivelmente, durante a D1 (Est. VIII, fotos b-c). 

Como sucede nas zonas metamórficas de menor grau, os porfiroblastos de estaurolite, 
distena e andaluzite foram afectados por forte retrogradação, encontrando-se também aqui 
substituídos, parcial ou totalmente, por um agregado de micas (Est. IX). Note-se ainda que o grande 
tamanho dos porfiroblastos complica a observação ao microscópio, das relações texturais entre os 
cristais e a matriz, pois, por vezes, um único porfiroblasto ocupa toda a lâmina delgada, restando 
pouco ou nada da matriz da rocha. Apesar destas dificuldades foi possível obter as seguintes 
indicações quanto à idade relativa dos minerais: 
- A estaurolite está rodeada pela S2 e tem sombras de pressão. Os cristais de estaurolite contêm 

por vezes inclusões orientadas de opacos que definem uma xistosidade interna (Si) recta e oblíqua 
à xistosidade S2 da matriz, indicando que a blastese da estaurolite ocorreu antes da D2, 

possivelmente durante a D1, e que a Si do mineral deve corresponder à S1 (Est. IX, foto b, Fig. 
III.18). 

- Nos micaxistos, a distena está contornada pela S2 da matriz e, por vezes, parece que a estaurolite 
a inclui, mas as relações temporais com este mineral não são conclusivas (Est. IX, foto c). Tendo 
em conta que a S2 contorna os porfiroblastos, a blastese da distena poderá ser pré-D2, 
contemporânea à da estaurolite. 
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- A andaluzite é posterior à distena, pseudomorfizando-a e incluindo-a, confirmando-se ao 
microscópio as observações de campo (Est. IX, foto d). 

- A andaluzite é também posterior à silimanite, já que contém inclusões de cristais de fibrolite (Est. 
VIII, foto d). 

- A blastese da andaluzite não deve ter ocorrido após a 2ª fase de deformação, pois nas amostras 
estudadas nunca foram encontrados cristais estáticos sobre a S2.  

Assim, o conjunto dos dados permite concluir que a andaluzite é, dos três polimorfos, o 
último a cristalizar. Tendo ocorrido a blastese da silimanite essencialmente durante a D1, como 
antes se referiu, a formação da andaluzite deverá ter acontecido, provavelmente, durante a 2ª fase, 
depois das rochas terem abandonado o campo de estabilidade da silimanite. Tal facto só é possível 
durante a evolução metamórfica retrógrada das rochas (Fig. III.19). 

Os efeitos da 4ª fase de deformação manifestam-se à escala microscópica através da 
presença de uma crenulação que afecta a S2 das rochas, não tendo sido encontrado, como nas 
zonas metamórficas com menor grau, qualquer indício de formação de novos minerais associados a 
esta fase. 
 

 
Figura III.18- Esquema mostrando as relações micro-estruturais de um porfiroblasto pré-cinemático 
relativamente a uma 2ª fase de deformação. (a) Blastese do porfiroblasto. O cristal engloba a primeira 
xistosidade (S1). (b) Começa a 2ª fase de deformação, dando origem a uma crenulação. (c) A crenulação é 
mais intensa, começando o desenvolvimento de uma segunda xistosidade S2. (d) A xistosidade S2 já está 
bem desenvolvida e a xistosidade interna do blasto é oblíqua à S2 da matriz. Extraído de Castro Dorado 
(1989). 
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Figura III.19- Diagrama pressão-temperatura mostrando a provável evolução dos metapelitos da zona da 
silimanite durante a primeira e a segunda fases de deformação. A andaluzite é posterior à silimanite, 
formando-se durante a D2, na etapa retrógrada do metamorfismo regional. O diagrama pressão-temperatura, 
com os campos de estabilidade dos polimorfos de Al2SiO5, foi extraído de Plummer et al. (2003). 
 
- Zona da Silimanite + Feldspato Potássico 

Esta zona, localizada na parte sul da área estudada, caracteriza-se pelo predomínio de 
rochas migmatíticas (Est. X). O estudo desta complexa zona está fora do âmbito deste trabalho, não 
tendo sido efectuada a análise petrográfica das amostras recolhidas. Por isso, apenas serão 
referidos alguns dos seus aspectos, observados durante o trabalho de campo, que ajudarão a ter 
uma visão de conjunto do metamorfismo orogénico na região de Cavernães. 

O contacto com a zona da silimanite, é bastante brusco, passando-se no espaço de poucos 
metros, dos micaxistos com silimanite a micaxistos biotíticos com intercalações milimétricas quartzo-
feldspáticas, nos quais deixam de ser visíveis os grandes porfiroblastos de estaurolite, distena e 
andaluzite que se observavam nas áreas de menor grau metamórfico. Transita-se rapidamente, no 
sentido dos níveis mais profundos, isto é, dos situados mais a sul, a rochas migmatíticas com 
proporções variadas de melanossoma (cor escura e muito rico em biotite ± silimanite) e leucossoma 
(cor clara e composição quartzo-feldspática). 

Nos afloramentos com quantidades semelhantes de melanossoma e leucossoma, o 
bandado migmatítico é bastante regular e paralelo à xistosidade S2, preservada nos níveis biotíticos 
(melanossoma). Noutros locais, o leucossoma é claramente dominante e está fortemente 
gneissificado pela D2, sugerindo que os efeitos desta fase de deformação se prolongaram para além 
do início da migmatização. A intensidade da D2 nos leucossomas é, no entanto, muito heterogénea, 
podendo ser vistos afloramentos em que os corpos quartzo-feldspáticos não evidenciam sinais 
macroscópicos de deformação. 
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À medida que se caminha para este e nordeste da povoação de Mundão, a proporção de 
leucossoma torna-se cada vez mais abundante, dando lugar a rochas de composição granítica que 
foram individualizadas por Oen (1958) como um corpo intrusivo independente, designado por 
“granito de Mundão”. A transição gradual de fácies entre os migmatitos e o chamado granito de 
Mundão aponta para uma forte relação genética entre eles, sendo provável que o granito faça parte 
do complexo migmatítico, correspondendo a uma porção do leucossoma com maior grau de 
aloctonia. Assim, no presente trabalho, optou-se por integrar o maciço de Mundão no complexo 
migmatítico. 

As dobras de fase 4 afectam a xistosidade S2 em toda a zona migmatítica que, neste 
contexto, inclui o granito de Mundão. 

 
III.3.2- Metamorfismo de contacto 

 
O metamorfismo de contacto associado aos granitos tardi-pós D3 de Calde e de Cota 

provocou a transformação dos metassedimentos envolventes, previamente afectados pelo 
metamorfismo regional, em xistos mosqueados e, perto dos contactos, em corneanas. 

Na área em estudo, os efeitos do metamorfismo térmico são reconhecidos com facilidade 
nos níveis epizonais (zonas da clorite e da biotite do metamorfismo regional) pois as rochas 
apresentam porfiroblastos de cordierite com dimensões que podem atingir 1 cm de comprimento. Os 
porfiroblastos apresentam-se muito alterados, têm forma ovalada e cor cinza escuro e distribuem-se 
aleatoriamente nas rochas (Fig. III.20). Em contraste, nos níveis com maior grau metamórfico, a 
influência do metamorfismo de contacto não é clara no terreno. No entanto, o estudo petrográfico 
revelou que nos metapelitos das zonas da estaurolite e silimanite, nas proximidades do contacto 
com o granito de Cota, ocorrem blastos pós-tectónicos de cordierite e andaluzite. 

Ao microscópio, observa-se que os porfiroblastos de cordierite se encontram alterados para 
um agregado muito fino de micas brancas (pinite) (Fig. III.21a). As amostras colhidas nas 
proximidades dos contactos com os granitos são corneanas, apresentando uma textura isotrópica 
devido à forte recristalização sofrida. A análise petrográfica revelou também que, para além da 
cordierite, o metamorfismo de contacto induzido pelos granitos provocou a formação de biotite e de 
andaluzite (Fig. III.21b). 

Embora não tenha sido efectuado um estudo sistemático para o estabelecimento das 
relações blastese-deformação, o metamorfismo de contacto deve ser posterior à 4ª fase de 
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deformação, já que as micro-estruturas desta fase são completamente obliteradas nas proximidades 
dos contactos. Esta conclusão é coerente com o facto de, a norte da área em estudo, os granitos de 
Calde e de Cota cortarem a Zona de Cisalhamento de Douro-Beira, com a qual está relacionada a 
D4 (Valle Aguado et al., 2000). 

O trabalho de campo realizado permitiu constatar que a área de influência do metamorfismo 
de contacto é maior do que aquela que era considerada na cartografia publicada, propondo-se um 
traçado algo diferente para o limite da auréola (Fig. III.22). Como se verifica na Fig. III.22b, as 
auréolas do granito de Calde e do granito de Cota sobrepõem-se no espaço ao longo duma ampla 
extensão. 

 
 

 
Figura III.20- Aspecto dos xistos mosqueados com porfiroblastos de cordierite. 
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Figura III.21- Microfotografias de metapelitos afectados por metamorfismo de contacto. (a) Aspecto dos 
porfiroblastos de cordierite. (b) Biotite (Bt) e andaluzite (And) em corneanas. 
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Figura III.22- Auréola de metamorfismo de contacto associada aos granitos de Calde e de Cota. (a) 
Segundo a cartografia de Schermerhorn (1956). (b) Cartografia proposta neste trabalho. 
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III.4- CONCLUSÕES 

 
O estudo levado a cabo neste trabalho incidiu essencialmente na caracterização da 

estrutura e do metamorfismo regional varisco registados nos metassedimentos do Complexo Xisto-
Grauváquico que afloram na região de Cavernães, a norte de Viseu. Como principais conclusões 
cabe destacar as seguintes: 
- Os metassedimentos do CXG possuem uma xistosidade muito penetrativa, invariavelmente 

subvertical. O estudo dos afloramentos, acompanhado da análise petrográfica de numerosas 
amostras, permitiu constatar que esta xistosidade nem sempre é a primeira, tratando-se 
frequentemente de uma clivagem de crenulação que oblitera uma anisotropia prévia. A correlação 
com áreas próximas permite concluir que a clivagem de crenulação corresponde à S2 regional e a 
xistosidade mais antiga à S1. 

- Nos níveis epizonais do CXG, a distribuição da S2 é bastante heterogénea. Em contraste, a S2 
ocorre de forma generalizada nas áreas metamórficas mais profundas, onde constitui a anisotropia 
principal das rochas. 

- Tendo em conta o contexto geológico da região de Cavernães, as dobras que afectam as 
xistosidades S1 e S2 a várias escalas devem ter resultado da 4ª fase de deformação varisca (D4), 
com a qual se relaciona o importante acidente localizado a norte da área em estudo, conhecido 
como Zona de Cisalhamento de Douro-Beira. 

- Os planos axiais das dobras D4 têm direcção NNW-SSE a NS e inclinação subvertical, e os eixos, 
embora apresentem alguma dispersão, têm sempre inclinações elevadas (> 70º), predominando 
os mergulhos para N ou NNW. A cartografia das dobras maiores realizada durante o trabalho de 
campo é apresentada na Fig. III.12. 

- Novas ocorrências de distena de idade hercínica foram encontradas na região de Cavernães. Os 
cristais de distena ocorrem nos metapelitos do Complexo Xisto-Grauváquico e em filões de 
quartzo, apresentando relações temporais bastante precoces com a deformação polifásica 
hercínica. Com efeito, os dados de campo e a análise petrográfica indicam que o desenvolvimento 
da distena ocorreu durante a 1ª fase de deformação (D1). 

- Reconhece-se na região uma zonalidade metamórfica prógrada, representada pela sucessão das 
zonas da clorite, biotite, estaurolite, distena, silimanite e silimanite+feldspato potássico. Em linhas 
gerais, o grau do metamorfismo regional aumenta de norte, onde se situam as rochas de menor 
grau, para sul, onde afloram as rochas migmatíticas. No entanto, em detalhe, o padrão de variação 
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do grau metamórfico é mais complexo, já que a cartografia das zonas metamórficas, efectuada 
neste trabalho, mostra que as isógradas são paralelas à xistosidade S2 dos metassedimentos e 
que estão dobradas pela 4ª fase de deformação varisca (Fig. III.14). 

- A análise petrográfica evidenciou que o metamorfismo regional está relacionado com a 1ª e a 2ª 
fases de deformação, não tendo sido encontradas quaisquer evidências de cristalização de 
minerais associados à D4. A Fig. III.23 mostra a síntese dos resultados obtidos relativamente às 
relações entre a blastese dos minerais e as fases de deformação. 

- De acordo com os dados micro-estruturais obtidos, a cristalização dos minerais índice ocorreu 
durante a primeira fase de deformação, pelo que a evolução metamórfica prógrada das rochas, 
isto é, em condições de aumento da pressão e da temperatura, deve ter acontecido também 
durante a D1. 

- A evolução metamórfica prógrada ocorreu no campo de estabilidade da distena, pelo que, apesar 
da ausência de granada, o gradiente metamórfico durante a D1 deve ter estado localizado no 
domínio do metamorfismo de pressão intermédia (tipo Barrow). 

- A blastese da andaluzite teve lugar depois da cristalização da distena e da silimanite. Estas 
relações temporais indicam que a andaluzite se deve ter formado durante a história metamórfica 
retrógrada, ou seja, com diminuição de pressão e de temperatura, como esquematicamente se 
mostra na Fig. III.19. 

- Os granitos tardi-pós-D3 de Calde e de Cota intruíram os metassedimentos provocando 
metamorfismo de contacto que transformou as rochas envolventes em xistos mosqueados e 
corneanas. Durante este episódio de metamorfismo térmico formaram-se novas paragéneses 
minerais com cordierite e andaluzite que se sobrepuseram às associações prévias do 
metamorfismo regional. O trabalho realizado permitiu constatar que a área de influência do 
metamorfismo térmico é bastante extensa, propondo-se uma nova cartografia para o limite da 
auréola de contacto (Fig. III.22). 
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Figura III.23- Síntese das relações micro-estruturais entre a blastese dos minerais e as fases de deformação 

variscas na área em estudo. 
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ESTAMPA II 
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Microfotografias de metapelitos das zonas da clorite (fotos a e b) e da biotite (fotos c, d, e, f). (a) Xistosidade 
S1 microdobrada pela D4. (b) Aspecto da xistosidade S2 (horizontal na foto). (c) e (d) Xistosidade S1 
microdobrada pela D4 e porfiroblastos de biotite envolvidos pela S1. Na foto (c) também se observa biotite na 
matriz, paralela à S1. (e) e (f) Biotite paralela à S2. As pequenas dobras que afectam a S2 são da 4ª fase. 
Todas as fotografias em nícois paralelos. 
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ESTAMPA IV 
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(c) 
Microfotografias das rochas da zona da distena. Todas as fotografias em nícois paralelos. (a) Aspecto da 
xistosidade S2 e das microdobras D4 nos micaxistos. (b) e (c) Cristais de distena em filões de quartzo. 
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ESTAMPA V 
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Sil

 
(c) 

 

 
(d) 

 
Afloramentos na zona da silimanite. (a) Elevada concentração de porfiroblastos de estaurolite em micaxistos. 
(b) Cristais de estaurolites, substituídos por moscovites, envolvidos pela xistosidade da matriz (S2) (c) 
Agregados de fibrolite alterada. As dobras da xistosidade (S2) são de fase 4. (d) Cristais de distena em 
quartzo. 
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ESTAMPA VI 
 

(a) 
 

(b) 
 

Distena e andaluzite em filões de quartzo. A andaluzite encontra-se a pseudomorfizar a distena. 
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ESTAMPA IX 
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ESTAMPA X 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 

 
(c) 

 

 
(d) 

 

 
(e) 
 

 
(f) 
 

Afloramentos dos migmatitos da zona da silimanite + feldspato potássico. A fotografia (e) mostra um aspecto 
do leucossoma sem sinais evidentes de deformação. As dobras da fotografia (f) são da 4ª fase de 
deformação. 
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CAPÍTULO IV: APLICAÇÃO DIDÁCTICA 
 

IV.1- INTRODUÇÃO 
 

As saídas de campo, integradas num conjunto de actividades práticas possíveis de realizar, 
ocupam um papel preponderante no ensino das Ciências, onde a investigação directa da realidade 
pode revelar-se facilitadora da compreensão dos conceitos científicos e do desenvolvimento de 
capacidades, de atitudes e de competências cognitivas e sócio-afectivas nos alunos. Estas 
actividades, realizadas com base em orientações construtivistas, contribuem, de forma mais 
efectiva, para a formação integral dos alunos, tornando-os capazes de observarem e de 
compreenderem o mundo que os rodeia. Há que reconhecer que através da dinamização de 
actividades de trabalho de campo, é possível motivar os alunos para o estudo da Geologia e, em 
simultâneo, proporcionar a articulação entre conhecimentos teóricos e práticos. O Trabalho de 
Campo, segundo a perspectiva construtivista, pode ter as seguintes finalidades (Praia & Marques, 
1997): 

- Mobilizar conhecimentos geológicos prévios; 
- Construir representações a partir da interpretação de fenómenos geológicos; 
- Estruturar hipóteses para as confrontar com os conhecimentos adquiridos; 
- Desenvolver atitudes e valores inerentes ao trabalho em ambiente natural. 
Apesar das potencialidades e vantagens do Trabalho de Campo serem amplamente 

reconhecidas por alunos e professores, estas não devem ser encaradas como objectivos em si 
mesmos, mas como estratégias para operacionalizar os objectivos pedagógicos definidos (Bonito et 

al., 1997). 
Dada a importância didáctica das saídas de campo, e na tentativa de procurar melhorar a 

sua implementação, neste capítulo apresenta-se uma possível abordagem de um tema de 
Geociências, integrado nos conteúdos programáticos da disciplina de Biologia e Geologia, do 11º 
ano de escolaridade, na qual são propostos materiais didácticos para uma actividade de Trabalho 
de Campo, elaborada com base num modelo organizacional de orientação construtivista (Orion, 
1993), sobre o qual, de seguida, se fará uma breve referência.  
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IV.2- MODELO DE TRABALHO DE CAMPO DE RAÍZ CONSTRUTIVISTA 
 

A saída de campo deve surgir como um momento de aprendizagem de conceitos, ligado a 
saberes relativos à construção do conhecimento geológico e que decorrem de problematizações a 
que os alunos tentam dar respostas. Neste sentido, Orion (1993) sugere uma proposta de Trabalho 
de Campo que apresenta um desenvolvimento tridimensional, em que a hierarquização dos 
conceitos se faz num movimento em espiral, do concreto para o abstracto (Fig. IV.1). Assim, a 
Saída de Campo é encarada não como algo isolado, mas sim posicionada entre uma Unidade de 
Preparação e uma Unidade de Pós-Viagem (Orion, 1993). 

 
Figura IV.1- Modelo proposto por Orion (1993) para o desenvolvimento de uma Saída de Campo. 

 
Este modelo de desenvolvimento de saídas de campo foi pensado de forma a cumprir 

certos pressupostos (Orion, 1993): 
a) a principal estratégia das saídas de campo deverá ser a experiência, concentrando-se 

em actividades que não possam ser realizadas na sala de aula ou no laboratório; 
b) a aproximação deverá ser um processo orientado para atingir o pressuposto anterior. 

Esta aproximação envolve actividades para os alunos, tais como: observação, manuseamento, 
identificação, medição e comparação; 
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c) os alunos devem estar preparados para a saída de campo, envolvendo vários 
componentes: cognitiva, geográfica e psicológica; 

d) a saída de campo deverá ser integrada numa unidade específica, uma vez que poderão 
ser desenvolvidas actividades concretas, que permitem construir a base para uma aprendizagem 
significativa. 

A saída de campo deverá surgir nas primeiras fases do processo de aprendizagem, mas 
nunca como primeira actividade. A capacidade de aprendizagem do aluno durante a saída de 
campo está directamente relacionada com o grau de novidade que o ambiente tem, sendo de 
crucial importância, o aluno adquirir, antes da saída de campo, um conhecimento, o mais completo 
possível da área a estudar. 

Na preparação da saída de campo, segundo o modelo proposto por Orion, devem 
considerar-se várias etapas. 

1- Organização hierarquizada dos conceitos curriculares, de acordo com o nível de 
abstracção; local de ensino apropriado (sala de aula, laboratório ou campo) e momento de 
aprendizagem (antes, durante ou após a saída de campo); 

2- Selecção da área onde se realizará a saída, que deverá ser escolhida com base nas 
potencialidades educacionais. É necessário seleccionar locais com características educacionais que 
devem atender a que: os factos deverão ser suficientemente claros; os locais deverão ser facilmente 
localizáveis; deverá existir espaço suficiente para que os alunos possam desenvolver as 
actividades; 

3- Articulação de conceitos, ou seja, é feita a distribuição dos conceitos pelas várias 
paragens; 

4- Elaboração do roteiro, que deverá obedecer a alguns critérios: as paragens deverão 
distar entre si entre 15 minutos a pé ou 30 minutos de carro; não devem ser ultrapassadas as 4 a 6 
paragens por dia; deverá ser acessível em termos de transporte; deverá existir uma lógica de 
conexão educacional entre as paragens; 

5- Produção de materiais de Ensino/Aprendizagem, que deverão incluir: material de 
apoio para o professor e material de apoio para o aluno. 
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IV.3-  SAÍDA DE CAMPO DESTINADA A ALUNOS DO 11º ANO DE ESCOLARIDADE 
 
IV.3.1- Integração da Saída de Campo no Currículo 
 

A proposta apresentada para a Saída de Campo e respectivas actividades, destinadas a 
alunos do 11º ano de escolaridade, insere-se na unidade didáctica Geologia, problemas e materiais 

do quotidiano, subunidade Processos e materiais geológicos importantes em ambientes terrestres 

(Deformação das rochas e Metamorfismo), do currículo da disciplina de Biologia e Geologia. 
 
A realização desta estratégia de ensino/aprendizagem no âmbito desta unidade didáctica 

justifica-se porque nela:  
a) são abordados os mecanismos de deformação e as estruturas mais frequentes,  
b) é recomendado o estudo de rochas metamórficas;  
c) é sugerido que se façam aulas de campo, e 
d) é abordado o estudo dos mapas e cortes geológicos. 
Além disso, esta unidade didáctica é precedida de outras, onde são estudadas as rochas 

sedimentares e magmáticas, permitindo que os alunos compreendam a importância das 
características do protólito na classificação das rochas metamórficas. 

 
Na programação das actividades de campo deve ter-se em consideração as competências 

definidas no programa da disciplina para esta subunidade (Tabela IV.A), articulando-se as 
actividades realizadas no campo com as que serão realizadas na aula. 
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Tabela IV.A- Sugestões do programa de Biologia e Geologia (11º ano) relativas ao tema: Processos e 
materiais geológicos importantes em ambientes terrestres (adaptado do Plano de Organização Curricular e 
Programas, vol II, M.E. – Departamento do Ensino Secundário, 2003). 

Conteúdos Conceptuais Competências Conceitos/Palavras-chave 

- Deformação frágil e dúctil. 
- Falhas e dobras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Metamorfismo. 
- Agentes de metamorfismo. 
- Rochas metamórficas 

 
 
 
- Compreender que as dobras e as 
falhas resultam de tensões sofridas 
pelas rochas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conhecer as mudanças 
mineralógicas e texturais (foliação) 
provocadas pelos factores de 
metamorfismo durante a génese das 
rochas metamórficas. 

- Comportamento dos materiais: 
frágil e dúctil. 
- Elementos de falha (tecto, 
muro, plano de falha, rejecto 
vertical). 
- Direcção e inclinação das 
falhas. 
- Falhas normais, inversas e de 
desligamento. 
- Elementos das dobras (eixo da 
dobra, charneira, flancos e 
superfície axial). 
- Anticlinal e sinclinal. 
- Antiforma, sinforma e dobra 
neutra. 
 
- Metamorfismo. 
- Factores de metamorfismo 
(tensão litostática e não 
litostática, temperatura e fluidos). 
- Mineral e minerais índice. 
- Recristalização química. 
- Tipos de metamorfismo 
(regional e de contacto). 
- Rochas metamórficas 
(corneanas, quartzitos, 
mármores, xistos argilosos, 
ardósias, filádios, micaxistos e 
migmatitos). 
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IV.3.2- Organização da Saída de Campo 
 
A Saída de Campo apresentada, está organizada de acordo com o modelo de Orion, que tal 

como já foi referido, propõe uma subdivisão em três momentos distintos, com actividades próprias. 
Durante a UNIDADE DE PREPARAÇÃO, poderá: a) realizar-se actividades com materiais que 

vão ser utilizados no campo, ou simulações de fenómenos e processos em laboratório; b) observar-
se filmes, slides, mapas ou fotos relativos à área em estudo; c) fazer-se uma análise detalhada do 
roteiro da saída de campo, referindo o local onde se irá realizar o trabalho, os objectivos, o material 
necessário e número de paragens (Anexo 1). 

A SAÍDA DE CAMPO é apresentada como a unidade central, cuja concretização pressupõe, 
que antecipadamente, se proceda à elaboração de materiais de apoio a usar pelos alunos (Guia de 
Campo do Aluno – Anexo 2) e pelos professores (Guia de Campo do Professor). Para cada 
paragem foram organizadas tarefas e elaborados materiais de apoio, que orientam o trabalho dos 
alunos nas diversas paragens. Terminadas as actividades propostas para cada uma das paragens, 
deve ser promovida e orientada uma discussão pelo professor. Nesse diálogo deve ser feita uma 
síntese do trabalho realizado e poderão ser esclarecidas eventuais dúvidas demonstradas pelos 
alunos.  

A UNIDADE PÓS-VIAGEM, é o momento privilegiado para fazer a avaliação de todo o processo 
de Ensino/Aprendizagem. Nesta fase devem realizar-se actividades de modo a fazer uma síntese 
das observações e aprendizagens efectuadas no campo, através de, por exemplo, uma ficha de 
trabalho e da discussão orientada. Será também interessante, tentar reconstituir a história geológica 
da região, no entanto, é fundamental que os alunos reconheçam a importância dos dados 
recolhidos durante a saída de campo. 

As actividades de campo podem também ser avaliadas recorrendo a um inquérito por 
questionário, cujas questões devem incluir aspectos relacionados com as temáticas estudadas, com 
a organização da saída e com o grau de dificuldade das tarefas propostas. 

 
Face ao exposto, no documento que a seguir se apresenta - Guia de Campo do Professor – 

consta: a localização da área em estudo; a geologia geral da região; os objectivos da saída de 
campo; o material necessário; os trabalhos prévios a realizar com os alunos (que decorrerão na 
Unidade de Preparação); e a descrição das paragens, que inclui: a localização, uma breve 
descrição geológica de cada paragem e as actividades a desenvolver pelos alunos. 
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IV.4-  GUIA DE CAMPO DO PROFESSOR 
 
IV.4.1- Localização da Área em Estudo 
 

A área em estudo, zona de Cavernães, localiza-se no norte de Portugal, na província da 
Beira Alta, concelho de Viseu, a nordeste da cidade de Viseu (Fig. IV.2). É abrangida pela folha 
número 178 (Viseu) da Carta Militar de Portugal, na escala 1:25000, publicada pelo Instituto 
Geográfico do Exército.  

 

 
Figura IV.2- Extracto do mapa de estradas de Portugal, com a localização da área em estudo. 

 
Topograficamente, trata-se de uma região sem mudanças bruscas de declive, localizando-

se o ponto de cota mais elevada a 670 m (Casinha Derrubada) e o ponto de cota mais baixa a 513 
m (Parroselos). É drenada por pequenos ribeiros que na sua maioria vão desembocar à ribeira 
Pavia, que atravessa a cidade de Viseu e desagua no rio Dão. 

O acesso à região de Viseu poderá ser feito pela IP3/A24 (para quem se desloque a partir 
do Norte ou do Sul de Viseu) e pela IP5/A25 (para quem se desloque de Este ou de Oeste de 
Viseu). Chegando a Viseu são duas as estradas nacionais que permitem o acesso à área em 
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estudo: a N229, que liga Viseu ao Sátão e a N323, que liga Vila Nova de Paiva à N229. Existem 
ainda estradas municipais e inúmeras estradas florestais. Apesar disso, nos locais de topografia 
mais acidentada, o acesso a algumas zonas é, por vezes, difícil. 
 
IV.4.2- Geologia Geral da Região 
 

A área em estudo, na região de Cavernães, localiza-se no flanco nordeste do Antiforma de 
Porto-Viseu e é limitada a norte pelo Sinclinal de Porto-Sátão e, a este, oeste e sul, pelos granitos 
variscos dos maciços de Cota-Viseu, Calde e Serra da Freita, respectivamente (Fig. IV.3). Em 
termos litológicos, o sector estudado é composto maioritariamente por metassedimentos ante-
ordovícicos do Complexo Xisto-Grauváquico (CXG), dobrados e metamorfizados durante a orogenia 
varisca, e por diferentes corpos granitóides hercínicos sin- a tardi-pós-tectónicos. 

A descrição da geologia da região a visitar encontra-se no Capítulo III desta Tese, onde 
poderão ser também consultados mapas e esquemas que serão de grande utilidade. 

 

 
Figura IV.3- Mapa geológico simplificado da região de Viseu. 
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IV.4.3- Objectivos da Saída de Campo 
 
Com a presente proposta de saída de campo, pretende-se dar a conhecer aos alunos 

alguns aspectos relativos ao metamorfismo regional da zona de Cavernães, bem como a 
interpretação da possível evolução geológica. Pensa-se que, desta forma, os alunos irão 
desenvolver capacidades de observação, reflexão e discussão dos conceitos em estudo. Tendo em 
conta as características da região, os objectivos propostos para esta saída são os seguintes: 

1- Fazer o reconhecimento geológico da área em estudo; 
2- Aprender e desenvolver técnicas de obtenção de dados no campo através da utilização 

de mapas e bússolas; 
3- Identificar rochas metamórficas, de acordo com os critérios estudados na sala de aulas; 
4- Caracterizar as diferentes litologias; 
5- Reconhecer o elevado grau de alteração das rochas, podendo dificultar o estudo de uma 

região; 
6- Colher amostras, para estudo posterior; 
7- Identificar alguns minerais no campo; 
8- Reconhecer estruturas geológicas (dobras), assim como os seus principais elementos; 
9- Compreender o conceito de isógrada e zona metamórficas; 
10- Representar dados de campo num mapa; 
11- Reconhecer o contributo e a importância de todos os aspectos de campo (rochas, 

minerais, estruturas, etc.) para o conhecimento e reconstrução da evolução geológica da região. 
 
IV.4.4- Material necessário para a Saída de Campo 
 

Para esta saída de campo, bem como para a maioria das saídas de campo, no âmbito da 
Geologia, são necessários os seguintes materiais: 

1- Martelo de geólogo; 
2- Bússola de geólogo; 
3- Lupa; 
4- Guia de Campo do Aluno (inclui carta topográfica e as actividades a desenvolver em 

cada paragem -  Anexo 2); 
5- Lápis, borracha e transferidor; 
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6- Máquina fotográfica; 
7- Sacos de plástico para colheita de amostras; 
8- Canetas de acetato;   
9- Calçado confortável e roupa apropriada às condições climatéricas; 
10- Mochila; 
11- Água; 
12- Comida. 

 
IV.4.5- Trabalho prévio com os alunos 

 
Antes de qualquer saída de campo, é conveniente, a realização de uma série de 

actividades, que funcionarão como facilitadores da aprendizagem dos alunos. Para além das 
actividades recomendadas para qualquer saída de campo (projecção de diapositivos da zona, 
observação de fotografias, etc…), para esta saída de campo, será interessante realizar as seguintes 
actividades: 

a) interpretar mapas topográficos e geológicos; 
b) explicar os conceitos de direcção e de inclinação e como se representam no mapa; 
c) ensinar a medir a bússola direcções e inclinações;  
d) diferenciar termos como: anticlinal, sinclinal, antiforma, sinforma, fractura, falha; 
e) diferenciar os elementos de uma dobra: zona de charneira, flancos e superfície axial; 
f) reconhecer diferentes tipos de rochas, principalmente as metamórficas (filádios, 

micaxistos e migmatitos); 
g) identificar nas rochas os diferentes minerais que ocorrem nos metamelitos, 

nomeadamente, moscovite, biotite, estaurolite, distena, andaluzite e silimanite; 
f) Explicar os conceitos de grau metamórfico, isógrada, minerais índice e zonas 

metamórficas. 
 
IV.4.6- Descrição das Paragens 
 

A selecção dos locais onde os alunos vão realizar as tarefas é de extrema importância e 
deverá ser feita de modo a dar significado às observações e às pesquisas que os alunos vão 
efectuar. Nesta selecção de paragens tiveram-se em atenção os seguintes aspectos: 
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- Clareza dos aspectos com interesse geológicos a observar; 
- Facilidade de acesso e de identificação; 
- Distância entre as diversas paragens; 
- Espaço e tempo suficientes para os alunos desenvolverem as actividades propostas; 
- Relação entre os aspectos geológicos que vão ser observados e os conceitos a estudar 

nesta unidade. 
 
Com base nos critérios definidos, foram seleccionadas cinco paragens, cuja localização se 

encontra no mapa da Figura IV.4. As paragens foram organizadas de uma forma sequencial, 
começando-se nas zonas de baixo grau metamórfico e acabando nas zonas de alto grau 
metamórfico (migmatitos). A dificuldade de acesso às paragens é baixa, à excepção da primeira 
(zona da biotite), que poderá considerar-se de dificuldade média, uma vez que os acessos são 
bastante apertados para a viatura e o piso é bastante irregular e algo inclinado. 
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P1

P3

P4

P2

P5

 
Figura IV.4- Localização das paragens (P1, P2, P3, P4 e P5), numa base topográfica da folha 178 (Viseu), 

da Carta Militar de Portugal, à escala 1:25000, publicada pelo Instituto Geográfico do Exército. 
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PARAGEM 1 (P1)- ENTRE PARROSELOS E GORGULHÃO 

ZONA DA BIOTITE 
 
 

 

 Localização: (Coordenadas: 29TNF973092) 

 A partir de Viseu devem seguir-se as indicações que conduzem ao Sátão (EN229). 
Passado, aproximadamente 1 Km de Cavernães, cortar para a EN323, em direcção a Vila Nova de 
Paiva. Cortar à esquerda em direcção a Aviúges, atravessar toda a povoação e seguir com destino 
a Gorgulhão, passando por Vale das Zebras e Barreiro. 
 

 Descrição Geológica 
Nesta paragem podem observar-se filádios (Fig. IV.5) com biotite, no entanto, os grãos de 

biotite são, regra geral, de dimensões muito reduzidas e o seu reconhecimento no campo, à vista 
desarmada ou com a ajuda da lupa, pode ser difícil. Deve-se alertar os alunos que a identificação 
da biotite, mineral índice da zona, realiza-se facilmente com a ajuda do estudo microscópico das 
amostras. 

Ao longo de todo o afloramento são encontrados veios de quartzo, que na maioria das 
vezes se encontram dobrados (Fig. IV.6). 

A xistosidade dos metapelitos apresenta-se muito forte, com orientação N20ºE, 90º.  
 

  
Figura IV.5- Aspecto geral do afloramento da 

Paragem 1. 
Figura IV.6- Veios de quartzo dobrados. 
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 Actividades 
 

1- Localiza esta paragem (P1) no mapa que te foi fornecido. 
R: Colocar P1 entre Parroselos e Gorgulhão. 

2- Observa com atenção o afloramento. 
   2.1- Identifica o tipo de rocha metamórfica que aflora. 
   R: Filádios. 

   2.2- No afloramento ocorrem veios de quartzo. Procura um deles e faz um esquema. 

Qtz

Qtz  
3- Mede a direcção e a inclinação da xistosidade e regista no caderno esses valores. 
R: N20ºE, 90º.  

4- Representa no mapa, com o símbolo correspondente, a orientação da xistosidade. 

R:  

5- Recolhe uma amostra, colocando-a devidamente referenciada num saco de plástico. 
R: Os alunos devem referenciar a amostra de uma forma clara, por exemplo: P1-A (P1- a paragem; A- a amostra). 
A recolha da amostra, apenas deverá ser feita por dois grupos.  
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PARAGEM 2 (P2)- A NO DO ALTO DO FACHO 

ZONA DA ESTAUROLITE 
 
 

 

 Localização: (Coordenadas: 29TNF978081) 

A partir da paragem anterior fazer o percurso inverso (Barreiro, Vale das Zebras, Aviúges) 
até chegar ao cruzamento da EN323 com a EN229. Seguir essa estrada em direcção a Viseu e 
passando as bombas de gasolina de Cavernães (do lado esquerdo), cortar no primeiro cruzamento 
à direita, apanhando-se um caminho florestal. Seguir a carta topográfica em direcção ao Alto do 
Facho. A viatura deverá ficar nesta zona e o restante percurso deverá ser feito a pé. 

 

 Descrição Geológica 
Nesta paragem existem vários afloramentos, de fácil acesso, a partir dos quais se 

desenvolverão as actividades (Fig. IV.7). As rochas pertencentes à zona da estaurolite são 
micaxistos, muito micáceos e com grandes porfiroblastos de estaurolite, que podem também ser 
observados no chão, ao longo do caminho (Fig. IV.8). Os cristais de estaurolite são prismáticos, 
euédricos ou subeuédricos, e podem atingir 5 cm de comprimento. Os porfiroblastos encontram-se 
frequentemente pseudomorfizados, total ou parcialmente, mas os cristais originais reconhecem-se 
pela preservação do seu hábito (Fig. IV.9). A xistosidade envolve e adapta-se aos porfiroblastos de 
estaurolite.  

 

 
Figura IV.7- Aspecto geral de um dos afloramentos da Paragem 2. 
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Figura IV.8- Dobras assimétricas em micaxistos 

com estaurolite. 
Figura IV.9- Porfiroblastos de estaurolite em 

micaxistos. 
 
A xistosidade está dobrada. Nos afloramentos desta paragem podem ser encontrados 

numerosos exemplos de dobras (Figs. IV.8 e IV.10). 
 

 
Figura IV.10- Aspecto das dobras na zona da estaurolite. 
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 Actividades 
 

1- Localiza esta paragem (P2) no mapa que te foi fornecido. 
R: Colocar P2 a NO do Alto do Facho. 

2- Observa com atenção o afloramento. 
   2.1- Identifica o tipo de rocha metamórfica que aflora. 
      R: Micaxistos 

   2.2- Refere se é possível identificar algum mineral nas rochas. Se sim, indica qual ou quais 
são. 
   R: Sim, estaurolite. 

3- Compara as rochas desta paragem com as da anterior. Descreve as diferenças. 
R: Na P1 encontravam-se filádios com biotite, nesta paragem passamos a ter micaxistos com muitas micas e 
porfiroblastos de estaurolite. 

4- Num afloramento onde não observes dobras, mede a direcção e inclinação da xistosidade e 
regista esses valores. 
R: N80ºE, 90º. 

5- Representa no mapa, com o símbolo correspondente, a orientação da xistosidade. 
R:  

6- Observa as dobras presentes no
   6.1- Faz um esque

 afloramento. 

nala no desenho os 

e deformação 

 uma amostra, colocando-a devidamente referenciada num saco de plástico. 
ostra). 

ma 
ilustrativo das dobras que 
observas. 
   6.2- Assi
seguintes elementos das 
dobras: flancos e charneira. 
   R: ver esquema 

Charneira

Flanco

Fla
nc

o

   6.3- Que tipo d
afectou os materiais rochosos, 
frágil ou dúctil? 
   R: Dúctil. 

7- Recolhe
R: Os alunos devem referenciar a amostra de uma forma clara, por exemplo: P2-A (P2- a paragem; A- a am
A recolha da amostra, apenas deverá ser feita por dois grupos.  
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 Localização: (Coordenadas: 29TNF959086) 

rso inverso desde o Alto do Facho até à EN229. 
Seguir n

 Descrição Geológica 
 rochas típicas destes afloramentos, onde é facilmente reconhecida a 

presenç

s, porfiroblastos de estaurolite e de 
andaluz

ar no campo, por se encontrar muito retrogradada. 
que 

afectam

PARAGEM 3 (P3)- CASINHA DERRUBADA  
ZONA DA DISTENA 

 

A partir da paragem anterior fazer o percu
essa estrada em direcção a Viseu e passados, aproximadamente, 3,5 Km, vão encontrar-se 

uns semáforos, nos quais se deve cortar à direita apanhando a estrada 1344 até Povoa de Mundão. 
Chegados à povoação, a viatura deverá ficar nesta zona e o restante percurso será feito a pé, até 
ao marco geodésico (Casinha Derrubada). 
 

Os micaxistos são as
a de distena, que se encontra nas rochas, como pequenos grãos. No entanto, quando 

associada a filões de quartzo, a distena ocorre como cristais de grandes dimensões (4 a 5 cm). Os 
megacristais, com a sua cor azul característica, são tabulares, longos e espalmados, evidenciando 
uma clivagem perfeita paralela ao alongamento do mineral. 

São ainda facilmente identificados nos micaxisto
ite. Os porfiroblastos de estaurolite são muito abundantes e apresentam no campo as 

mesmas características descritas na paragem anterior, sendo igualmente fácil o seu 
reconhecimento. Nalguns locais, a quantidade de estaurolites é tão grande que praticamente não se 
observa a matriz micácea dos micaxistos e as rochas adquirem um aspecto peculiar, algo caótico, 
devido à existência das dobras (Fig. IV.11). 

A andaluzite é mais difícil de identific
A xistosidade dos micaxistos está dobrada por numerosas dobras mesoscópicas 
 também os filões de quartzo com distena.  
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Figura IV.11- Porfiroblastos de estaurolite. 

 

 Actividades 
 

1- Localiza esta paragem (P3) no mapa que te foi fornecido. 
R: Colocar P3 junto do marco geodésico da Casinha Derrubada. 

2- Observa com atenção o afloramento. 
   2.1- Identifica o tipo de rocha metamórfica que aflora. 
      R: Micaxistos 

   2.2- Refere se é possível identificar algum mineral nas rochas. Se sim, qual ou quais são. 
   R: Sim, estaurolite e distena. 

3- O aparecimento de distena nas rochas sugere aumento do grau metamórfico. Comenta esta 
afirmação. 
R: A afirmação é verdadeira. Na P2 encontravam-se micaxistos com estaurolite ao passo que nesta paragem, para 
além de estaurolite os micaxistos têm distena. A presença de distena indica um aumento do grau metamórfico, 
relativamente às zonas onde as rochas são micaxistos com estaurolite. 

NOTA: Nesta paragem não se vai proceder à recolha de amostras, uma vez que a distena é um 
mineral importante para a história geológica da região e, em Portugal, são poucos os locais 
onde pode ser observada. Como tal, é necessário preservar estes afloramentos. Podes 
aproveitar para fazer um registo fotográfico dos afloramentos, dos “enxames” de estaurolite, da 
distena e da paisagem… 
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PARAGEM 4 (P4)- A O DE PÓVOA DE MUNDÃO 

ZONA DA SILIMANITE 
 
 

 

 Localização: (Coordenadas: 29TNF955080) 

A partir da paragem anterior fazer o percurso a pé, atravessando o monte desde a Casinha 
Derrubada até ao vértice da cota 620, situada a oeste de Póvoa de Mundão. 
 

 Descrição Geológica 
A paragem correspondente à zona da silimanite, situa-se no cimo no monte entre Póvoa de 

Mundão e Casal de Mundão, de onde se avista a cidade de Viseu (Fig. IV.12). São vários os 
afloramentos a partir dos quais se poderão realizar as actividades propostas. 

 

 
Figura IV.12- Aspecto geral da Paragem 4, com vista para a cidade de Viseu. 
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As rochas metapelíticas destes afloramentos são micaxistos biotíticos, com proporções 
variadas de moscovite, contendo, com muita frequência, porfiroblastos de estaurolite, andaluzite e 
distena, semelhantes aos observados na paragem anterior (paragem 3). A silimanite aparece em 
agregados de fibrolite, que podem, por vezes, ser identificados à vista desarmada (Fig. IV.13). 

Os filões de quartzo são muito frequentes nesta zona e contêm grandes cristais de distena 
e de andaluzite, podendo constatar-se, à vista desarmada, que a distena está a ser 
pseudomorfizada por andaluzite, isto é, a andaluzite substitui o seu polimorfo, começando pelos 
bordos e pelos planos de clivagem até que os cristais originais praticamente desaparecem. O 
resultado final deste processo é o desenvolvimento de porfiroblastos de andaluzite com o hábito da 
distena (Fig. IV.14).  

 

  
Figura IV.13- Agregados de fibrolite alterada. Figura IV.14- Andaluzite a pseudomorfizar a distena, 

em filões de quartzo. 

 
A xistosidade dos metassedimentos apresenta-se, predominantemente, com orientação 

N20ºE,70ºW. No entanto, a orientação é variável já que se encontra dobrada. Os filões de quartzo 
com distena e andaluzite também se encontram dobrados (Fig. IV.15). Podem ainda ser observados 
nestes afloramentos, filões de quartzo, formando corpos lenticulares descontínuos, envolvidos pela 
xistosidade dos micaxistos (Fig. IV.16). 
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Figura IV.15- Filão de quartzo dobrado. Figura IV.16- Filões de quartzo com forma lenticular. 

 
 Actividades 

 
1- Localiza esta paragem (P4) no mapa que te foi fornecido. 
R: Colocar P4 a oeste de Póvoa de Mundão. 

2- Observa com atenção o afloramento. 
   2.1- Identifica o tipo de rocha metamórfica que aflora. 
   R: Micaxistos 

   2.2- Num afloramento onde não haja dobras, mede a direcção e a inclinação da xistosidade e 
regista esses valores. 
    R: N20ºE, 70ºW.  

   2.3- Refere se é possível identificar algum mineral nas rochas. Se sim, indica qual ou quais. 
   R: Sim, estaurolite, distena, andaluzite e silimanite. 

    2.4- Indica, para cada mineral referido na resposta anterior, duas características que permitem 
distingui-los no campo. 
    R: Distena (cor azul, formas tabulares e espalmadas e uma clivagem perfeita paralela ao alongamento do 
mineral); Estaurolite (cor acastanhada e hábito prismático característico); Andaluzite (distingue-se apenas pela sua 
cor rosa); Silimanite (cor branca e aspecto fibroso). 
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3- Os micaxistos encontram-se muito dobrados. Foca a tua atenção para as dobras menores. 
   3.1- Faz um esquema ilustrativo das 
dobras que observas. 
   3.2- Indica a simetria das dobras 
representadas no esquema. 
   R: São dobras assimétricas, com simetria Z. 

4- Recolhe uma amostra de micaxisto 
com silimanite e/ou estaurolite (não te 
esqueças de preservar a distena!), 
colocando-a devidamente referenciada 
num saco de plástico. Faz o registo 
fotográfico dos afloramentos, dos diferen
paisagem… 

tes minerais, dos filões de quartzo dobrados e da 

R: Os alunos devem referenciar a amostra de uma forma clara, por exemplo: P4-A (P4- a paragem; A- a amostra). 
A recolha da amostra, apenas deverá ser feita por dois grupos.  

 
 
 
 

 
PARAGEM 5 (P5)- A NORTE DE QUEIMADAS 

ZONA DA SILIMANITE + FELDSPATO K 
 
 

 

 Localização: (Coordenadas: 29TNF975065) 

A partir da paragem 4, fazer o percurso a pé até à viatura, que se encontra em Póvoa de 
Mundão. De seguida deverá fazer-se o percurso inverso desde a povoação até à EN229. Nos 
semáforos, virar à esquerda, em direcção a Cavernães. Percorrer nessa estrada, aproximadamente, 
2 Km e virar à direita, apanhando a estrada 1351. Passados 600 m, imediatamente a seguir a um 
campo de futebol, tem uma cortada à direita. Estacionar a viatura e o restante percurso é feito a pé 
por esse caminho, onde se encontram os afloramentos.  
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 Descrição Geológica 
Os afloramentos desta zona, localizados na parte sul da área em estudo, caracterizam-se 

pelo predomínio de rochas migmatíticas (Fig. IV.17) com proporções variadas de melanossoma (cor 
escura e muito rico em biotite ± silimanite) e leucossoma (cor clara e composição quartzo-
feldspática). 

O contacto com a zona da silimanite, é bastante brusco, passando-se no espaço de poucos 
metros, dos micaxistos com silimanite (da paragem anterior – P4) a micaxistos biotíticos com 
intercalações milimétricas quartzo-feldspáticas, nos quais deixam de ser visíveis os grandes 
porfiroblastos de estaurolite, distena e andaluzite que se observavam nas áreas de menor grau 
metamórfico.  

Nos afloramentos, o estado de alteração das rochas é bastante elevado, o que poderá 
dificultar o estudo. 
 

 
Figura IV.17- Afloramento de migmatitos. 
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 Actividades 

 
1- Localiza esta paragem (P5) no mapa que te foi fornecido. 
R: Colocar P5 junto do campo de futebol. 

2- Observa com atenção o afloramento. 
   2.1- Identifica o tipo de rocha metamórfica que aflora. 
      R: Migmatitos.    
3- Recolhe uma amostra colocando-a devidamente referenciada num saco de plástico. 
R: Os alunos devem referenciar a amostra de uma forma clara, por exemplo: P5-A (P5- a paragem; A- a amostra). 
A recolha da amostra, apenas deverá ser feita por dois grupos.  
 

NOTA: Nesta paragem estão representadas as rochas de mais elevado grau metamórfico – 
migmatitos. Assim, poder-se-á fazer a síntese final, recorrendo aos vários aspectos observados 
nas diferentes paragens. Este é também o momento ideal para esclarecer eventuais dúvidas 
que os alunos possam ter, relativamente à geologia da região. As amostras colhidas serão 
levadas para a sala de aula, onde será feito um estudo mais detalhado de cada uma. 
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