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resumo 

Regoufe. Zona Centro-Ibérica, Deformação Hercínica, Granito, Complexo 
Xisto-Grauváquico. Metamorfismo 

A presente tese é o resultado de um estudo geológico feito na região de 
Regoufe, uma área inserida no complexo montanhoso da Serra da Gralheira, 
situada entre as províncias do Douro Litoral e Beira Alta, no Norte de Portugal 
e limitada pelos rios Paiva, a Norte e Vouga, a Sul. 
Geologicamente a área consta de dois grandes grupos litológicos: 
metassedimentos do Complexo Xisto-Grauváquico ante-ordovicico e rochas 
graniticas do Complexo Intrusivo de Regoufe do qual fazem parte o granito de 
Regoufe e filões graniticos. 
O granito de Regoufe constitui um pequeno plutão, com forma ligeiramente 
elíptica, intrusivo em metassedimentos do Complexo Xisto-Grauváquico. O 
metamorfismo regional das rochas encaixantes é de baixo grau e não 
utrapassa a zona da clorite, donde se deduz que o nivel de instalação do 
plutáo granitico é elevado (epizona). 
O granito apresenta uma foliaçao, com atitude NW-SE. subvertical. conferida 
pela orient-o dos fenocristais de feldspato. A fraca definiç%o da anisotropia e 
a ausência de indícios de deformaç20 no estado sólido nos minerais 
constituintes da rocha indicam que a foliação é de fluxo magmático. adquirida 
antes de se ter completado a solidificaçáo do magma. 
0s  contactos do granito com as rochas encaixantes são bruscos e 
discordantes relativamente às estruturas regionais. Os dados adquiridos 
indicam que a inclinação dos contactos expostos a superfície é bastante 
elevada, próxima dos 90°, pelo que se sugere que a continuação em 
profundidade do granito deverá ser feita através de fracturas que delimitam 
blocos da cúpula do plutão. 
Na auréola de metamorfismo de contacto, numerosos filões graníticos 
associados ao plutão atravessam discordantemente os metassedimentos. A 
intrusáo destes diques deve ter ocorrido provavelmente quando o granito de 
Regoufe atingiu o seu nivel final de implantação, isto é, quando o magma 
granítico deixou de ter mobilidade suficiente para continuar a ascender na 
crusta. 
As informações de campo e petrográficas indicam que o granito de Regoufe 
atingiu o seu nível final de instalação após a fase 4. mas a ascensão do 
magma parece ter ocorrido quando ainda eram activas as tens8es regionais 
que provocaram a movimentação na Zona de Cisalhamento de Douro-Beira, 
com a qual se relaciona esta fase. Por isso, o plutão de Regoufe pode ser 
considerado como uma intrusão tardi-p6s tectónica relativamente A 4= fase de 
deformação hercinica. 
0 s  dados adquiridos neste trabalho permitiram a elaboração de uma aplicação 
didáctica que. inclui a planificação de uma saída de campo. dirigida a alunos 
do 1 l0 ano de escolaridade, no âmbito da disciplina de Biologia e Geologia. 



Regoufe, Central iberian Zone, Hercynian deformation, Granite, Slate and 
Greywake Complex, Metamonphism 

abstract This thesis is a result of a geological study over the Regoufe area, which 
belongs to the mountainous complex of Serra da Gralheira. placed in the 
provinces of Douro Litoral and Beira Alta. northem Portugal, between Paiva 
and Vouga rivers at North and South respectively. 
Geologically, the area has two main lithologies: metasediments of the ante- 
Ordovician Slate and Greywake Complex (CXG) and granitic rocks of the 
Intnisive Complex of Regoufe, of which belongs the Regoufe granite and the 
granitic veins. 
The Regoufe granite is a small oval-shaped discordant pluton which produced 
a contact metamorphism that is mainly superimposed on the hercynian regional 
metamorphism. In the pluton influence area, the regional metamorphism is of 
low grade (Chlorite zone), which allows us to deduce about its epizonal 
installation level. 
The feldspar megacrysts that can be seen in the granite show a preferential 
NW-SE subvertical orientation. 60th the weak anisotropy and lack of 
deformation in the solid state of the constituent minerais indicate that the 
magmatic foliation was enhanced before ending the solidification of magma. 
The contacts with the surrounding rocks are very sharp and discordant 
concerning the regional structures. Field evidence shows that the exposed 
contacts dip away a ta  very high angle (near 90°), what suggests that its deep 
extension to west of the actual outcrop area should have been made by 
fractures that delimitate blocks in the top of the pluton. 
In association with the granite. there are several ring-shaped granitic dykes, in 
a concentric disposition with the top of the main granitic body that cross 
discordantly the metasediments. Such dykes should have probably intrude 
when the granite has competed its final stage of implantation, that is, when 
granitic magma was unable to continue ascending through the crust. 
Petrografic and field evidence indicate that the Regoufe granite has reached its 
final installation level after the 4Ih hercynian deformation phase. but magma 
ascent seems to have occurred when the regional forces that produced the 
Zona de Cisalhamento de Douro-Beira movement, the one related to this 
phase. were still active. The main characteristics of this igneous body make us 
believe that the intrusion was late pos-tectonic as far as the 4m hercynian 
deformation phase is concerned. 
The data obtained allowed the construction of didactic materials that include a 
geological field trip guide, to be implemented to students of the 11" degree in 
the Biology and Geology subject. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho trata do estudo geológico da zona de Regoufe/Covelo de 

Paivô, uma região de xistos e granitos pertencente aos distritos de Aveiro e Viseu. 

A sua realização surgiu do reconhecimento da importância do trabalho de campo 

para o ensino e aprendizagem da Geologia, assim como da necessidade de 

adquirir formação nas técnicas de aquisição e análise de dados de campo, 

indispensáveis para a realização de saídas de campo na Escola e para a 

construção de materiais de apoio a estas actividades.  

A presente tese está organizada em cinco capítulos:  

No presente Capítulo, a região estudada é localizada geograficamente, faz-

se referência aos seus aspectos geomorfológicos, à vegetação e aos recursos 

sócio-económicos da população. No enquadramento geológico é apresentada 

uma síntese das características gerais do Maciço Ibérico, no qual se localiza a 

zona estudada; o capítulo finaliza com um resumo dos trabalhos realizados 

anteriormente por outros autores, os objectivos desta tese e a metodologia 

utilizada. 

No Capítulo II faz-se uma descrição, baseada na bibliografia, das 

características geológicas gerais da região de Regoufe e no Capítulo III descreve-

se em detalhe o maciço granítico de Regoufe e as suas relações com as rochas 

encaixantes, sendo aqui apresentados os resultados do trabalho de campo e do 

estudo microscópico das amostras colhidas. As principais conclusões do trabalho 

realizado incluem-se no Capítulo IV. 

No capítulo V apresenta-se a planificação de uma saída de campo, realizada 

nesta região, destinada a alunos do 11º ano de escolaridade e materiais 

didácticos de apoio elaborados. 
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1.1- ÁREA DE ESTUDO 
 

1.1.1- ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E GEOMORFOLÓGICO 
 

A área sobre a qual incide este estudo localiza-se no centro-norte de 

Portugal, na fronteira entre as províncias do Douro Litoral e da Beira Alta (Fig.1.1). 

Ocupa uma superfície aproximada de 160 km2, compreendendo o quadrante NE 

da folha 13-D (Oliveira de Azeméis) e uma pequena área do quadrante NW da 

folha 14-C (Castro Daire) da Carta Corográfica de Portugal, na escala 1:50.000, 

editadas em 1960 pelo Instituto Geográfico e Cadastral. Corresponde, também, a 

parte das folhas 155 e 156 à escala 1:25.000, da Carta Militar de Portugal, 

publicadas pelo Instituto Geográfico do Exército.  

Os acessos à região foram durante muito tempo difíceis, sendo a única 

estrada existente a que fazia a ligação de Arouca a Regoufe. Nos últimos anos, 

tem-se assistido à abertura de novas estradas e ao alargamento de outras, 

estando o acesso facilitado a praticamente todos os pontos da região, quer por 

estradas nacionais, municipais ou florestais.   

 

Geomorfologicamente, a área de estudo pertence à Serra da Gralheira, o 

complexo montanhoso entre o rio Paiva e os rios Vouga e Sul (Fig.1.1). 

Particularmente importante na sua orografia é o rio Paivô, afluente do Paiva, que 

drena uma extensa área da zona. A ele se juntam o rio de Frades, os ribeiros da 

Drave, de Regoufe, de Paivô, da Pena Amarela, de Moldes e ainda outros menos 

significativos (Fig.1.2). 
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Fig.1.1– Enquadramento geográfico da área de estudo. As áreas assinaladas a verde correspondem 
às zonas com altitude superior a 750 m (adaptado de SLUIJK, 1963). O rectângulo vermelho 
corresponde à área representada na Fig.1.2. 

 

 

A SW e NE do rio Paivô destacam-se, respectivamente, os planaltos da 

Serra da Coelheira e da Serra de S. Macário, com altitudes superiores a 700 m, 

cuja topografia suave e declives pouco acentuados contrastam com a morfologia 

acidentada e fortes declives das restantes áreas da região (estampa I, foto 1). A 

Área de estudo 
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aldeia de Regoufe (estampa I, foto 2), concelho de Arouca, situa-se na vertente 

de um desses planaltos, a uma cota aproximada de 650 m. A rede de drenagem é 

densa e bem hierarquizada e os rios e ribeiros correm geralmente em estreitos 

vales com percursos sinuosos, de que são exemplos os rios Paiva e Paivô 

(estampa II, foto 1). 

As abruptas rupturas de declive entre os 900 e 800 m que alguns ribeiros 

apresentam ao longo do seu perfil longitudinal permitem reconhecer na região de 

Regoufe a existência de, pelo menos, dois ciclos de erosão (Fig.1.3). Durante o 

primeiro ciclo, mais antigo, deve ter-se atingido a fase de maturidade, formando-

se uma superfície topográfica suavemente ondulada (peneplanície) da qual ainda 

restam os planaltos das serras da Coelheira e de S. Macário (Fig.1.2). O segundo 

ciclo deve ter resultado do levantamento da região relativamente ao nível do mar, 

com o consequente rejuvenescimento da rede de drenagem. Os rios escavaram o 

seu leito e erodiram a peneplanície (agora levantada), de forma tal que 

actualmente a maior parte da área de Regoufe se caracteriza por um relevo 

juvenil. Os meandros dos rios Paiva e Paivô foram, provavelmente, formados na 

peneplanície do primeiro ciclo de erosão, encaixando-se no terreno durante o 

rejuvenescimento do relevo do segundo ciclo (Fig.1.4). 
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Fig.1.3- Perfis longitudinais das ribeiras do Paivô e de Palhais, evidenciando uma abrupta quebra 
do declive entre os 800 e 900m, (extraído de SLUIJK, 1963). 
 
 
 

 

 
Fig.1.4- Representação 
esquemática de dois ciclos 
de erosão, que mostra a 
evolução do relevo de uma 
região, adaptado de 
STRAHLER, 1974.  
A- Massa continental 
formada pelo arqueamento 
de um fundo marinho, com 
pequenos declives em 
direcção ao mar, a partir de 
uma área central mais 
elevada. 
B- As linhas de água que 
drenam esta região vão 
escavando vales cada vez 
mais profundos e relevos 
acidentados (início do 1º 
ciclo). 
C- Durante um longo 
período de tempo, o relevo 
vai decrescendo 
progressivamente acabando 
por dar lugar a uma 
superfície aplanada 
(peneplanície). 
D- Levantamento da 
peneplanície, por acção 
tectónica, dando lugar ao 
rejuvenescimento da rede 
de drenagem (início do 2º 
ciclo). 
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1.1.2- VEGETAÇÃO E RECURSOS ECONÓMICOS DA REGIÃO DE REGOUFE 

 
A cobertura vegetal na região está directamente relacionada com o tipo de 

substrato, verificando-se uma escassez de vegetação nas zonas graníticas, 

relativamente às áreas onde afloram metassedimentos. Nas zonas não 

arborizadas, surgem como vegetação dominante a carqueja, a urze e as giestas, 

que cobrem de um manto amarelo vivo e lilás grandes áreas da serra. Nas áreas 

arborizadas, dominam os carvalhos, castanheiros, pinheiros, amieiros e 

salgueiros, entre outros. 

Na região, as pessoas vivem essencialmente da agricultura ou da criação 

de gado. Essa agricultura exerce-se em espaços pequenos, que foram 

transformando muitas encostas em socalcos, como sucede por exemplo na 

povoação de Candal (estampa II, foto 2). 

É nos vales onde são visíveis campos e habitações completamente 

isoladas de tudo e de todos, como é o caso de Covelo de Paivô, Regoufe, Drave 

e Covas do Monte, entre outras (estampa III, fotos 1 e 2). É também possível 

encontrar pequenos campos de cultivo, sem qualquer casa nas proximidades, 

aproveitando o facto de ser irrigado por um ribeiro ou linha de água que por ali 

passe. Regoufe situa-se na vertente de um afloramento granítico, mas a parte 

principal dos seus campos fica do lado oposto do ribeiro, toda em solo xistoso. A 

explicação é, naturalmente, a diferente dureza das rochas, pois é muito mais fácil 

trabalhar o xisto do que o granito. A agricultura é quase sempre manual, ou com a 

ajuda da vaca arouquesa, uma vez que em muitos pontos, os acessos são 

difíceis, por carreiros inclinados, parecendo alguns verdadeiras escadas. 

Fundamental para a economia das populações é também a criação de 

gado bovino, caprino e ovino (estampa IV, foto 1). No bovino, a vaca arouquesa é 

criada para alimentação e para os trabalhos agrícolas. As vacas deslocam-se 

diariamente para as pastagens, na sua maioria sozinhas e regressam no fim do 

dia. A cabra é criada exclusivamente para alimentação e a ovelha para 

alimentação e lã.   

A população foi marcada também pela actividade mineira, que foi a 

principal fonte de rendimento de muitas famílias durante as primeira e segunda 
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guerras mundiais. De facto, a região de Arouca é rica em minérios como estanho 

e volfrâmio para além de outros minérios associados, como o ouro, e que em 

tempos foram explorados por companhias estrangeiras, nomeadamente em 

Regoufe (estampa IV, foto 2), Rio de Frades, Silveiras, Alvarenga e Janarde.  
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ESTAMPA I 

 
Foto 1 – Planalto da Serra da Coelheira (altitude superior a 700m), que contrasta com a restante 
morfologia, caracterizada pelos vales encaixados e de vertentes abruptas, que culminam no vale 
do rio Paivô. 
  

 
Foto 2 – Aldeia de Regoufe, localizada na vertente leste do afloramento granítico, com os 
pequenos campos de cultivo em primeiro plano, em solo xistoso. 

Vértice geodésico PROVA 
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ESTAMPA II 

 
Foto 1 - Rio Paivô, no seu trajecto sinuoso, formando estreitos vales encaixados.  

 
Foto 2 – Aldeia de Candal, edificada numa das encostas da Serra da Coelheira, com os seus 
campos cultivados em socalcos. 
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ESTAMPA III 

 
Foto1 – Aldeia de Drave, uma das aldeias típicas da região, localizada a SE de Regoufe, 
completamente isolada e com escassos habitantes que resistiram ao longo do tempo à civilização. 

 

 
Foto 2 – Covas do Monte, aldeia localizada a NE de Regoufe e ladeada pelo relevo vigoroso 
conferido pelo complexo montanhoso que faz parte integrante da Serra da Gralheira. As zonas 
imediatamente envolventes são utilizadas como campos de cultivo. 
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ESTAMPA IV 

 
Foto 1 – Pastorícia em Regoufe, uma das fontes de rendimento da população local.  
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Foto 2 – Ruínas das instalações mineiras de Regoufe, edificadas no bordo SE do maciço granítico. 
Estas minas, onde se explorava estanho e volfrâmio, tiveram grande actividade e importância 
económica durante a primeira e segunda guerras mundiais. 
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1.1.3- ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

 
Os materiais que afloram na Península Ibérica podem ser agrupados em 

dois grandes conjuntos: (1) os materiais precâmbricos e paleozóicos do Maciço 

Hespérico, deformados pela Orogenia Hercínica, e (2) os materiais do Mesozóico 

e Cenozóico, afectados ou não pela deformação alpina (Fig.1.5). 

O Maciço Hespérico, também designado Maciço Ibérico, constitui o núcleo 

rígido ou soco da Península. Durante o mesozóico e cenozóico formou uma área 

elevada, rodeada por zonas de sedimentação marinha que se estenderam para o 

interior do Maciço, conforme os mares avançavam em diferentes épocas 

(JULIVERT et al. 1972). A ausência de sedimentação e/ou a erosão posterior 

mantiveram o Maciço Hespérico praticamente desprovido de cobertura. 

O Maciço Hespérico ocupa a maior parte da metade ocidental da Península 

Ibérica. A Este do Maciço estende-se um amplo domínio de materiais mesozóicos 

e cenozóicos com alguns retalhos de afloramentos do soco. Este domínio de 

cobertura tem fácies de plataforma e inclui várias bacias terciárias e áreas 

mesozóicas com diversos graus de deformação alpina. Nos limites SE e NE do 

Maciço Hespérico, situam-se, respectivamente, as cadeias alpinas da Cordilheira 

Bética e dos montes Cantábricos e Pirinéus (Fig.1.5). 

A norte, oeste e sudoeste, o Maciço Hespérico é limitado por áreas 

oceânicas (Golfo da Biscaia e Oceano Atlântico). Em Portugal, entre o Maciço 

propriamente dito e o domínio oceânico interpõem-se os materiais da cobertura 

meso-cenozóica das Orlas Ocidental e Meridional e os sedimentos da bacia 

cenozóica do Tejo e Sado. 

A região de Regoufe, sobre a qual incide este trabalho, localiza-se no 

Maciço Hespérico, justificando-se uma descrição algo mais detalhada deste 

domínio. 
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Fig.1.5- Unidades morfoestruturais da Península Ibérica com a localização da área de estudo 
(adaptado de RIBEIRO et al., 1979).  
 

 

O Maciço Hespérico 
 

O Maciço Hespérico, é um dos vários maciços hercínicos que se 

encontram ao longo da Europa central e ocidental (Fig.1.6). Em todos eles, os 

materiais do Paleozóico, juntamente com os do Precâmbrico, mostram os efeitos 

da Orogenia Hercínica (ou Varisca). Estes maciços são, portanto, fragmentos da 

Cordilheira Hercínica separados entre si por áreas de sedimentos meso-

cenozóicos de plataforma ou pelas actuais áreas oceânicas. De todos os maciços 

hercínicos da Europa, o Maciço Ibérico é o mais extenso e o que proporciona um 

corte transversal mais contínuo e completo da Cadeia Hercínica (JULIVERT, 

1983a). 

A Cadeia Hecínica foi formada no final do Paleozóico Superior devido à 

colisão de dois grandes continentes, Laurássia e Gondwana, e de algumas 

massas continentais de menor dimensão, Avalónia e Armórica (Fig.1.7) (MATTE e 

RIBEIRO, 1975; BRUN e BURG, 1982; MATTE, 1986, 2001). 
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Fig.1.6- Subdivisão estrutural da Cadeia Hercínica e distribuição dos principais domínios 
hercínicos na Europa. MO- Zona Moldanubiana, RH- Zona Reno-hercínica, ST- Zona Saxo-
turingiana. am- Maciço Armoricano , bm- Maciço de Bohemia, cor- Cornwall, fmc- Maciço Central 
Francês, hz- Harz, pyr- Pirinéus, rs- Rheinisches Schiefergebirge, sw- Schwarzwald, v- Vosgues 
(adaptado de BEHR et al., 1984). 
 
 

 
Fig.1.7- Reconstruções hipotéticas do Paleozóico desde o Ordovícico ao Carbónico. Figura 
extraída de PÉREZ-ESTAÚN et al., 2004. 
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Em todas as cadeias orogénicas as características estratigráficas e 

tectónicas, bem como as do metamorfismo e magmatismo, sofrem variações 

rápidas no sentido transversal às estruturas, mantendo-se relativamente 

uniformes no sentido longitudinal. Estes factos acentuam o carácter linear dos 

orógenos, permitindo distinguir nos mesmos diferentes zonas ou domínios. Na 

Cadeia Hercínica da Península Ibérica, a primeira subdivisão do Maciço Ibérico ou 

Hespérico é atribuída a LOTZE (1945). Posteriormente, JULIVERT et al. (1972) 

redefiniram as zonas de LOTZE e propuseram a divisão do Maciço que é 

actualmente adoptada pela generalidade dos geólogos da Península embora 

tenham sido propostas algumas modificações (e.g. FARIAS et al., 1987; PÉREZ-

ESTAÚN et al., 2004). Como se mostra na Fig.1.8, as unidades consideradas são, 

de nordeste para sudoeste, as seguintes: Zona Cantábrica, Zona Astúrico-

Leonesa, Zona Centro-Ibérica, Zona de Galiza-Trás-os-Montes, Zona de Ossa 

Morena e Zona Sul-Portuguesa.  

As zonas Cantábrica e Sul Portuguesa correspondem às zonas mais 

externas da cadeia, onde a presença de grandes extensões de sequências mais 

modernas contrasta com os materiais mais antigos (Paleozóico Inferior e núcleos 

precâmbricos) que formam essencialmente as outras zonas do Maciço. Por outro 

lado, verifica-se, em linhas muito gerais e apesar da sua distribuição em faixas, 

um aumento do metamorfismo e do plutonismo das zonas externas para as 

internas do orógeno (JULIVERT et al., 1972). 

É precisamente numa das zonas internas, na Centro-Ibérica, onde se 

localiza o sector estudado (Fig.1.8). 
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Fig. 1.8- Subdivisão do Maciço Hespérico segundo JULIVERT et al., 1972 (A), LOTZE, 1945 (B) e 
PÉREZ- ESTAÚN et al., 2004 (C).  
 

A 

B 

C 
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A Zona Centro-Ibérica 
 

a) Estratigrafia 

 

Do ponto de vista estratigráfico, predominam na Zona Centro-Ibérica as 

formações metassedimentares ante-ordovícicas do designado Complexo Xisto-

Grauváquico (CXG) (CARRINGTON DA COSTA, 1950; TEIXEIRA, 1955). O CXG é 

constituído por uma espessa sequência de metapelitos e metagrauvaques que 

incluem algumas intercalações de níveis de metaconglomerados e rochas 

carbonatadas. Com base em microfósseis, icnofósseis e isótopos U-Pb em 

zircões detríticos admite-se que a idade do CXG seja Proterozóico Superior e 

Câmbrico Inferior (RODRIGUEZ ALONSO et al., 2004). 

Sobre o Complexo Xisto-Grauváquico assentam em discordância angular 

materiais do Ordovícico, dos quais se destacam espessas bancadas quartzíticas 

(Quartzito Armoricano), que imprimem relevos vigorosos, marcando fortemente 

muitas das paisagens da Zona Centro-Ibérica, como são exemplos o anticlinal de 

Valongo e o sinclinal do Buçaco. Estes quartzitos, de idade arenigiana, são muito 

ricos em Cruziana e Skolithus, que indicam deposição em ambiente marinho 

litoral (OLIVEIRA et al., 1992). A base do Ordovícico (Tremadociano) muitas vezes 

está ausente sendo, no entanto, possível observá-lo em alguns locais, dos quais 

se destaca o flanco nordeste do sinclinal do Buçaco, tratando-se de um nível de 

sedimentos detríticos grosseiros que põe em evidência o início da transgressão 

ordovícica. O facto da sequência ordovícica assentar em discordância angular 

sobre o Complexo Xisto-Grauváquico pressupõe a existência de uma fase de 

deformação decorrida entre as duas deposições, denominada por diversos 

autores como fase Sarda (e.g. LOTZE, 1956). O Ordovícico Médio é constituído por 

sedimentos predominantemente pelíticos, com passagens de arenitos 

tempestíticos, reflectindo estas alternâncias variações eustáticas do nível do mar 

(OLIVEIRA et al., 1992). Esta unidade é muito fossilífera com mais de 250 espécies 

de trilobites, braquiópodes, vários moluscos, ostrácodes, equinodermes e 

graptólitos identificados (GUTIÉRREZ-MARCO et al., 2002). O Ordovícico Superior 

caracteriza-se pela presença de rochas areníticas fossilíferas e intercalações de 
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rochas carbonatadas. Associam-se ainda ao Ordovícico Superior algumas 

manifestações vulcânicas básicas e ácidas. O ambiente de sedimentação 

continua a ser o de uma plataforma pouco profunda sujeita à acção de 

tempestades. Para o topo do Ordovícico Superior existem também sedimentos 

glaciogénicos. 

A transição do Ordovícico para o Silúrico é marcada por uma lacuna 

estratigráfica de extensão variável (JULIVERt et al., 1972; ROBARDET et al., 1990). A 

ocorrência de fenómenos erosivos, em conjunto com a instabilidade tectónica 

verificada, fazem com que em alguns casos, o Silúrico chegue a repousar sobre o 

Quartzito Armoricano (Ordovícico Inferior). Embora com relativamente pouca 

expressão, o Silúrico é bastante uniforme na ZCI, ocupando geralmente o núcleo 

de muitos sinclinais. A principal litofácies do Silúrico na ZCI são xistos negros com 

graptólitos (ROBARDET et al, 1990). 

O Devónico está mal representado, estando apenas conservado em 

determinados núcleos sinclinais. Na sua maioria é constituído por depósitos 

terrígenos (arenitos e pelitos) pertencentes ao Devónico Inferior. A deposição dos 

materiais no Devónico Médio e Superior, com uma sedimentação tipo flysh, têm 

uma relação directa com o início da Orogenia Hercínica, que exerceu um controlo 

estrutural sobre a sedimentação.  

A sedimentação dos materiais carbónicos no Maciço Hespérico ocorre 

paralelamente ao desenvolvimento da Orogenia Hercínica. Assim, enquanto a 

sucessão estratigráfica pré-carbónica regista condições anorogénicas, ainda que 

nem sempre em condições de estabilidade crustal, a sequência carbónica é o 

resultado da sedimentação sin- e pós-orogénica, ligada ao dobramento e 

levantamento da cordilheira (JULIVERT, 1983b). No sector português da Zona 

Centro-Ibérica, o Carbónico é de fáceis continental e está conservado em bacias 

límnicas intra-montanhosas, como é o exemplo da Bacia Dúrico-Beirã e o da 

Bacia do Buçaco, marginadas por acidentes tectónicos importantes. Na Bacia 

Dúrico-Beirã estão conservados materiais do Vestefaliano D e do Estefaniano B-C 

representados por conglomerados, arenitos, xistos com fósseis vegetais e 

carvões, enquanto no Buçaco a idade da sedimentação é do Estefaniano C, 

podendo atingir o Autuniano, já no Pérmico (WAGNER E SOUSA, 1983). 
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b) Deformação 

 

A estrutura da Zona Centro-Ibérica resulta essencialmente da deformação 

associada à Orogenia Hercínica, estando fracamente representadas as estruturas 

relacionadas com episódios de deformação mais antigos (DÍEZ BALDA et al., 1990). 

Entre estes últimos, cabe destacar a chamada “fase de deformação Sarda” 

(LOTZE, 1956) responsável, na ausência de metamorfismo, pela discordância 

entre o CXG e o Ordovícico Inferior.  

O registo sedimentar paleozóico da Península Ibérica evidencia, do ponto 

de vista da dinâmica crustal, dois períodos de tempo bem diferenciados, cujo 

limite estaria situado na transição Devónico-Carbónico (JULIVERT, 1983c). 

Segundo este autor, antes desse limite não são encontradas no Maciço Ibérico 

fácies sin- ou pós-orogénicas, nem existem discordâncias importantes. Em 

contraste, com posterioridade ao Devónico mais recente, os indícios do 

desenvolvimento orogénico são claros, manifestando-se quer através de 

discordâncias quer na sucessão de fácies do Carbónico. RIBEIRO et al. (1979, 

1990) sugerem que o início da actividade orogénica está marcado pela 

discordância da base das sequências do Frasniano (Devónico Superior) da Zona 

de Ossa-Morena. 

A deformação hercínica teve um carácter polifásico, desenvolvendo-se 

desde o Devónico Médio até ao Estefaniano (RIBEIRO et al., 1979). Em particular, 

na Zona Centro-Ibérica é reconhecida a sucessão de três fases principais de 

deformação, designadas por D1, D2 e D3 (DÍEZ BALDA et al., 1990). 

A primeira fase (D1) deu lugar à formação de dobras com expressão 

quilométrica e xistosidade de plano axial associada S1, com direcção geral NW-

SE. A superfície axial das dobras é subvertical na região compreendida entre o 

Anticlinal de Valongo e a Serra do Marão, enquanto que a nordeste e a sudoeste 

desta zona as dobras D1 apresentam vergências opostas, isto é, para NE e para 

SW, respectivamente, desenhando uma estrutura em leque (RIBEIRO et al., 

1990b). A primeira fase afectou toda a sequência sedimentar pré-carbónica, 
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encontrando-se as suas estruturas bem representadas em toda a zona Centro-

Ibérica (RIBEIRO et al., 1979; DÍEZ BALDA et al., 1990). 

As estruturas devidas às 2ª e 3ª fases de deformação (D2 e D3) 

apresentam uma distribuição mais localizada. A D2 afecta principalmente 

sequências metamórficas de grau médio a alto e está geralmente associada a 

zonas de cisalhamento subhorizontais que geram estruturas (crenulações e 

xistosidade S2) com pouca inclinação. A D3 está frequentemente relacionada com 

o desenvolvimento de zonas de cisalhamento dúctil verticais, produz dobras de 

plano axial vertical, por vezes associadas com uma xistosidade de crenulação S3, 

que redobram as estruturas anteriores (GIL IBARGUCHI et al., 1983; DÍEZ BALDA et 

al. 1990).  

Finalmente, durante os últimos estádios da orogenia desenvolveram-se 

fracturas segundo dois sistemas conjugados: um sistema dextro com direcção 

NNW-SSE a NW-SE e um sistema esquerdo, mais desenvolvido, com direcção 

NNE-SSW a ENE-WSW (RIBEIRO et al., 1979). 

 

c) Metamorfismo regional 

 
Uma das características das áreas de metamorfismo regional no Maciço 

Hespérico é a sua distribuição em faixas paralelas que acompanham as principais 

direcções das estruturas hercínicas (MARTÍNEZ e IBARGUCHI, 1983; SUÁREZ et al., 

1990). Em geral, estas faixas coincidem com antiformas da 3ª fase de deformação 

em cujo núcleo afloram os materiais mais antigos das séries paleozóicas e/ou pré-

câmbricas. A distribuição das isógradas em cada uma das faixas é mais ou 

menos simétrica em torno de um eixo térmico, marcado com frequência pela 

presença de rochas graníticas. De um e do outro lado do eixo, o grau metamórfico 

decresce rapidamente, atingindo-se em poucos quilómetros áreas epizonais. 

Nas áreas de médio e alto grau da Zona Centro-Ibérica está documentada 

uma evolução metamórfica em termos de um regime tipo Barroviano, 

caracterizado por paragéneses minerais de pressão intermédia, que evolui para 

um metamorfismo de baixa pressão, em estreita relação com a intrusão de 

granitóides e com gradientes térmicos muito fortes (MARTÍNEZ et al., 1990; VALLE 
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AGUADO et al., 1993). Esta evolução faz com que geralmente só se encontrem 

bem representadas as paragéneses finais do processo que praticamente 

obliteram a história metamórfica prévia (OEN, 1970; ATHERTON, 1974; MARTÍNEZ et 

al., 1990). 

 

d) Magmatismo  
 

Na Zona Centro-Ibérica, a actividade magmática relacionada com a 

Orogenia Hercínica está caracterizada pela ocorrência de um plutonismo granítico 

abundante. 

Com base em critérios estruturais, SCHERMERHORN (1956) e OEN (1958; 

1970) subdividiram os granitóides hercínicos do Norte de Portugal em dois 

grandes grupos: (a) granitos antigos (“older granites”) e (b) granitos recentes 

(“younger granites”). Os “older granites” ocorrem em maciços alongados, 

concordantes com as estruturas hercínicas regionais e estão instalados em níveis 

relativamente profundos da crusta (mesozona), ocupando, geralmente, os núcleos 

das antiformas da 3ª fase de deformação. Por outro lado, os “younger granites” 

constituem complexos intrusivos zonados, formando por vezes maciços 

circunscritos, discordantes com as estruturas regionais e instalados em níveis 

superficiais da crusta onde ocorrem envolvidos por auréolas de metamorfismo de 

contacto. 

Trabalhos mais recentes mostram que a instalação da maior parte dos 

granitos hercínicos está relacionada com a 3ª fase de deformação hercínica, pelo 

que actualmente são considerados dois grandes grupos de granitos, os granitos 

sin-D3 e os granitos tardi-pós-D3 (FERREIRA et al., 1987; PINTO et al., 1987) 

(Fig.1.9). 

Na categoria dos granitóides sin-D3 predominam os granitos peraluminosos 

de duas micas, havendo também alguns corpos de granodioritos e granitos 

biotíticos. Em linhas gerais, os granitóides sin-D3 apresentam as características 

estruturais dos “older granites” de SCHERMERHORN (1956) e OEN (1958; 1970) e a 

sua instalação na crusta terá ocorrido entre os 320 Ma e os 305 Ma (FERREIRA et 

al., 1987; PINTO et al., 1987; DIAS, 2001 ) 



27 

O grupo dos granitóides tardi-pós-D3, inclui complexos intrusivos que se 

instalaram no final ou posteriormente a essa fase de deformação, 

aproximadamente entre os 300 Ma e os 270 Ma (FERREIRA et al., 1987 PINTO et 

al., 1987; DIAS, 2001). Predominam neste grupo monzogranitos/granodioritos 

essencialmente biotíticos, por vezes associados a rochas básicas e intermédias, 

mas ocorrem também leucogranitos de duas micas metaluminosos a 

peraluminosos. De acordo com as suas características estruturais e relações com 

as rochas encaixantes, a categoria dos granitóides tardi-pós-D3 seria equiparável 

aos “younger granites” de SCHERMERHORN (1956) e OEN (1958; 1970). 
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1.2- TRABALHOS PRÉVIOS 
 

Foram numerosos os trabalhos desenvolvidos no âmbito da geologia no 

centro-norte de Portugal, onde se inclui a área abrangida pelo Maciço de Regoufe 

e regiões envolventes. Seguidamente faz-se uma referência aos principais 

contributos para o conhecimento geológico da região.  

COTELO NEIVA (1944) faz referência às mineralizações de cassiterite e 

volframite na área, assim como DERRÉ et al. (1987) na publicação de: “Evolução 

granítica e mineralizações filonianas de Sn-W no Norte de Portugal”. 

A geologia da região centro-norte de Portugal foi amplamente estudada 

durante a década de 50, por intervenção de importantes nomes da escola 

holandesa, como SCHERMERHORN, KLUIVING, SLUIJK e OEN. Em 1956, J. 

WESTERVELD, publica um artigo no qual consta a descrição geológica da região 

centro-norte de Portugal, baseada nos trabalhos realizados pelos geólogos acima 

referidos. 

DIRK SLUIJK (1963) assume um especial destaque, pelo seu estudo 

detalhado da geologia e das mineralizações de Sn e W da região de Regoufe. 

Baseando-se em investigações por si executadas, juntamente com informações 

de carácter geológico de áreas adjacentes estudadas por R. B. KLUIVING e C. C. 

WELTER, presenteia-nos com um trabalho que engloba uma cartografia e 

descrição minuciosas da região. O trabalho desenvolvido por este autor constituiu 

a principal referência para o presente estudo, quer na produção de textos, quer ao 

nível da elaboração de mapas. 

Em 1980, são publicadas as folhas 13-D (Oliveira de Azeméis) e 14-C 

(Castro Daire) do Mapa Geológico de Portugal, na escala 1:50000. 

Trabalhos de geoquímica e geocronologia no granito de Regoufe e de 

Arouca foram realizados por PINTO (1979, 1980-81, 1983, 1985), que os datou 

pelo método Rb/Sr em rocha total, obtendo uma idade de 280±8 Ma para o 

primeiro e de 257±6 Ma para o segundo. Outros estudos geoquímicos foram 

realizados, nomeadamente por VRIEND et al. (1985) e GAANS et al. (1985), 

especificamente no granito de Regoufe. 
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VALLE AGUADO (1992) trata do ponto de vista essencialmente estrutural da 

geologia da zona de cizalhamento de Porto-Tomar na região de Oliveira de 

Azeméis. A autora propõe quatro fases de deformação hercínica para a região em 

causa e um modelo para a estrutura do Sinclinal de Porto-Sátão. 

Em 1993 PEREIRA et al. elaboram uma síntese sobre as mineralizações de 

Sn-W, Au e U na Zona Centro-Ibérica, em Portugal. 

 

1.3- OBJECTIVOS DO TRABALHO 
 

O presente trabalho tem como objectivos principais: 

- fazer o reconhecimento geológico da área com base na cartografia 

existente; 

- descrever os principais aspectos geológicos da região, em particular os 

do granito de Regoufe e rochas encaixantes; 

- realizar o estudo petrográfico das rochas graníticas e dos 

metassedimentos que afloram na região; 

- estabelecer as relações entre a instalação do granito e as principais 

fases de deformação hercínica; 

- elaborar um roteiro, acompanhado de um CD ROM, com aplicações 

didácticas para o conhecimento geológico e geomorfológico da região; 

 

1.4- METODOLOGIA ADOPTADA 
 

Para a concretização dos objectivos acima descritos, foi utilizada uma 

metodologia que se baseou em pesquisa bibliográfica, trabalho de campo, estudo 

petrográfico das amostras recolhidas, elaboração de mapas e tratamento e 

interpretação de dados. 

O trabalho de campo decorreu nos verões dos anos de 2003 e 2004. 

Utilizando como base as folhas 155 e 156 da Carta Militar de Portugal à escala 

1:25000, editadas pelo Instituto Geográfico do Exército, o trabalho de campo 

envolveu o reconhecimento geológico da área, a caracterização macroscópica 
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dos diferentes tipos litológicos, a observação de contactos, a colheita de amostras 

de rochas para posterior estudo petrográfico, a medição de orientações de 

anisotropias planares (estratificação, xistosidades) e lineações, a medição 

sistemática de diaclases e filões no corpo granítico de Regoufe bem como o 

registo fotográfico de aspectos geológicos e paisagísticos. 

Este trabalho de campo baseou-se nas unidades geológicas estudadas e 

cartografadas por SLUIJK (1963) e nas Folhas 13-D (Oliveira de Azeméis) e 14-C 

(Castro Daire) da Carta Geológica de Portugal, na escala 1:50.000, ambas 

publicadas em 1980 pelos Serviços Geológicos de Portugal. 

O estudo petrográfico, foi feito com base na maioria das amostras 

colhidas, cujas lâminas delgadas foram realizadas no Departamento de 

Geociências da Universidade de Aveiro. Foi estudado um total de 45 lâminas 

delgadas. 

No que diz respeito ao tratamento dos dados de orientação das diaclases 

e filões do granito de Regoufe, foi feito usando o programa Stereonett (DUYSTER, 

2000), o qual pode ser obtido gratuitamente no endereço 

http://www.microtexture.de/StereoHTML/stereoload.htm 
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CAPÍTULO II 

CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA DA REGIÃO DE 

REGOUFE 

 
A cartografia que serviu de base para a realização deste trabalho foi a de 

D. SLUIJK, geólogo holandês que em 1963, no âmbito da sua tese de 

doutoramento, apresentou a carta geológica da região de Regoufe na escala 

1:25.000 e elaborou um mapa de síntese à escala 1:50.000 (Fig.2.1). Os mapas 

geológicos mais recentes que abrangem a área estudada, de 1980, 

correspondem às folhas 13-D (Oliveira de Azeméis) e 14-C (Castro Daire) da 

Carta Geológica de Portugal na escala 1:50.000, e reproduzem, com apenas 

algumas modificações, a cartografia de SLUIJK. 

Com base nestes mapas e outros trabalhos prévios, apresenta-se neste 

capítulo uma panorâmica geral da geologia da região de Regoufe, de forma a 

proporcionar um enquadramento regional mais amplo às descrições do granito de 

Regoufe e das suas rochas encaixantes, tratadas no capítulo seguinte. 

 

2.1 NATUREZA, DISTRIBUIÇÃO E IDADES DAS PRINCIPAIS FORMAÇÕES 
ROCHOSAS DA REGIÃO 

 

Como se observa na Fig.2.1, a área consta de dois grandes grupos 

litológicos: metassedimentos e rochas graníticas. 

Nas rochas metassedimentares podem-se considerar três unidades 

litoestratigráficas, separadas entre si por lacunas estratigráficas, discordâncias 

angulares ou contactos tectónicos. A unidade mais antiga e a que ocupa maior 

extensão na região é a do Complexo Xisto-Grauváquico ante-Ordovícico, 

representado por uma alternância de pelitos e psamitos afectados pelo 

metamorfismo regional hercínico, regra geral de baixo grau, excepto no extremo 

SW da área, onde o grau metamórfico é maior, e nas auréolas de contacto dos 
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granitos de Regoufe e Arouca, onde os efeitos térmicos destas intrusões 

transformaram os metassedimentos em xistos mosqueados e corneanas. 

A segunda unidade é a sequência ordovícica que, assentando em 

discordância sobre o CXG e dobrada em sinclinal, aflora a nordeste. As bancadas 

quartzíticas do Arenigiano constituem a base da sequência, não estando 

representados os materiais ordovícicos mais antigos do Tremadociano. Aos 

quartzitos seguem-se os xistos negros do Landeiliano-Lanvirniano, sendo as 

pequenas bancadas descontínuas de quartzitos no topo da sequência 

representativas, possivelmente, do Caradociano (PEREIRA et al., 1980). Nas 

formações ordovícicas da região podem ser encontrados alguns fósseis, como 

cruzianas, trilobites e braquiópodes (SLUIJK, 1963). 

Os conglomerados e arenitos do Carbónico Superior (Estefaniano B-C, 

WAGNER E SOUSA, 1983), de fácies continental e características pós-orogénicas, 

constituem a unidade litoestratigráfica paleozóica mais recente da região. Afloram 

ao longo de uma estreita faixa com orientação NW-SE, paralelamente aos 

afloramentos ordovícicos. O contacto sudoeste, umas vezes com o Ordovícico e 

outras com o CXG, corresponde a uma importante lacuna estratigráfica enquanto 

o limite nordeste, com as formações ordovícicas, é tectónico, correspondendo a 

um cavalgamento (SCHERMERNHORN, 1956 e SLUIJK, 1963). Os sedimentos são 

muito imaturos e incluem clastos angulosos pouco arredondados provenientes da 

erosão das formações pré-carboníferas adjacentes, tendo proporcionado as fácies 

de granulometria mais fina alguns fragmentos de fósseis vegetais (SLUIJK, 1963). 

 

Dois maciços de granitos hercínicos afloram na região. O mais antigo é o 

granito da Coelheira, no extremo sudoeste do mapa. É um granito de duas micas, 

de grão médio a fino, que faz parte do batólito que, com uma orientação geral 

NW-SE e estreita relação espacial com as isógradas do metamorfismo regional, 

se estende desde a Serra da Freita até às proximidades de Vouzela. Este batólito 

inclui-se no grupo dos granitos sin-cinemáticos com a 3ª fase de deformação e foi 

datado pelo método Rb-Sr em rocha total com 315±4 Ma e 324±4 Ma (PRIEM et 

al., 1984 e REAVY, 1987, respectivamente). 
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O outro corpo granítico, o de Regoufe, aflora na parte central da área 

formando um pequeno maciço circunscrito de forma ligeiramente ovalada. Datado 

com 280±8 Ma, método Rb-Sr em rocha total (PINTO, 1985), faz parte do grupo 

dos granitos pós-D3. Trata-se de um granito muscovítico, de grão médio a 

grosseiro que apresenta, por vezes, alguns megacristais euédricos de feldspato 

potássico. O granito de Regoufe é intrusivo nas rochas do Complexo Xisto-

Grauváquico, provocando nelas um metamorfismo de contacto que se sobrepõe 

aos efeitos prévios do metamorfismo regional hercínico. 

 

2.2 AS GRANDES ESTRUTURAS DA REGIÃO 
 

À escala cartográfica reconhecem-se nos metassedimentos três grandes 

conjuntos de estruturas de deformação: (a) o sinclinal que afecta a sequência 

ordovícica, designado por SLUIJK (1963) como Sinclinal de Deilão, (b) as dobras 

que se desenham no mapa através das trajectórias da xistosidade do Complexo 

Xisto-Grauváquico e (c) o acidente tectónico que delimita a nordeste o 

afloramento do Carbónico Superior (Fig.2.1). 

O Sinclinal de Deilão, com superfície axial NW-SE, subvertical, é um 

segmento de uma dobra maior, conhecida na literatura geológica como Sinclinal 

de Porto-Sátão. Trata-se de uma estrutura gerada durante a primeira fase de 

deformação hercínica (D1), antes da sedimentação da sequência estefaniana. 

Após a D1, o sinclinal foi afectado por fases de deformação mais recentes, 

também hercínicas, apresentando actualmente uma geometria complexa 

(SCHERMERNHORN, 1956, SLUIJK, 1963, VALLE AGUADO, 1992). 

A primeira fase de deformação hercínica afectou todas as sequências 

sedimentares da região, excepto a do Estefaniano. Para além de gerar o Sinclinal 

de Deilão, a D1 foi responsável pela formação de dobras de menor escala, 

observáveis em afloramentos do Ordovícico e do Complexo Xisto-Grauváquico. 

Associada à deformação D1, as rochas pré-carboníferas desenvolveram uma 

xistosidade, designada por S1, paralela ao plano axial das dobras. 

A orientação da S1 no Complexo Xisto-Grauváquico a sul do Sinclinal de 

Deilão não tem uma direcção constante, embora apresente sistematicamente 
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fortes inclinações (regra geral, superiores a 70º) (Fig.2.1). A variação da direcção 

da xistosidade deve-se à ocorrência de dobras, com superfície axial NW-SE, 

vertical, e charneira vertical ou fortemente mergulhante para SE. Estas dobras, 

tendo em conta um contexto regional mais amplo do que aquele que é aqui 

considerado, foram atribuídas à 4ª fase de deformação hercínica (D4) (VALLE 

AGUADO et al., 2000). 

Os sedimentos detríticos do Carbónico Superior (Estefaniano) que ocorrem 

na região constituem uma pequena parte de um afloramento mais extenso, 

conhecido como “Bacia Carbonífera Dúrico-Beirã”, que acompanha o Sinclinal de 

Porto-Sátão ao longo do seu traçado (SOUSA E OLIVEIRA, 1983). O contacto 

tectónico que limita a nordeste a faixa carbonífera faz parte de uma importante 

zona de cisalhamento esquerda, com componente vertical inversa, activa durante 

a evolução final da Orogenia Hercínica e conhecida como Zona de Cisalhamento 

de Douro-Beira (RIBEIRO et al., 1990, VALLE AGUADO et al., 2000). Este acidente, 

activo durante a 4ª fase de deformação hercínica, terá provocado no Complexo 

Xisto-Grauváquico as referidas dobras D4 e, nos materiais estefanianos, o 

desenvolvimento da xistosidade presente nestas rochas (VALLE AGUADO et al., 

2000). 

As estruturas de 2ª de 3ª fases (D2 e D3) não estão presentes nas 

imediações da povoação de Regoufe. Estes episódios estão relacionados com 

importantes zonas de cisalhamento, pelo que a deformação associada é 

heterogénea e está concentrada nas áreas próximas aos acidentes, enquanto as 

mais distantes não foram afectadas. A 3ª fase atingiu apenas a parte sul da área 

abrangida pelo mapa da Fig.2.1, deformando o granito da Coelheira (sin-D3) e 

provocando o aparecimento de uma xistosidade S3 nos metassedimentos 

adjacentes a este plutão (REAVY, 1987, VALLE AGUADO, 1992). As idades 

isotópicas para a 3ª fase de deformação, obtidas em áreas próximas, 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). 
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2.3 O METAMORFISMO 
 

O metamorfismo regional hercínico que afectou as rochas que afloram na 

região é, na maior parte da área, de baixo grau (zonas da clorite e biotite). 

Contudo, na parte sudoeste do mapa estão expostos metassedimentos do CXG 

que atingiram o grau médio, encontrando-se na zona da estaurolite (Fig.2.1). 

As isógradas estão orientadas NW-SE, como as estruturas hercínicas e, 

considerando apenas a área a sul do Sinclinal de Deilão, verifica-se um aumento 

do grau metamórfico de nordeste para sudoeste, no sentido do granito de duas 

micas sin-tectónico com a D3 (Fig.2.1). 

VALLE AGUADO et al. (1993), baseando-se em critérios tectónicos e 

microestruturais, consideram que durante a primeira fase de deformação o 

metamorfismo foi de pressão intermédia, tipo Barroviano, evoluindo para um 

gradiente de baixa pressão nas fases finais da orogenia. No entanto, outros 

autores (ex. OEN, 1970; REAVY, 1987; ACCIAIOLI, 1997), atendendo à estreita 

relação espacial entre os granitos sin-D3 e as isógradas, entre outros aspectos, 

consideram que o metamorfismo regional é uma consequência da intrusão dos 

granitos e o interpretam como um metamorfismo de baixa pressão, do tipo 

Abukuma. 

Duas zonas de metamorfismo de contacto ocorrem na região, ambas 

relacionadas com corpos de granitos pós-D3 instalados em níveis crustais 

elevados (zona da clorite do metamorfismo regional) (Fig.2.1). Uma das intrusões 

é o granito de Arouca, a oeste da área representada no mapa da Fig.2.1. O outro 

plutonito é o granito de Regoufe que apresenta, no nível actual de erosão, uma 

auréola de contacto assimétrica em relação ao afloramento granítico e que será 

descrita em detalhe mais adiante. 
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CAPÍTULO III 

O GRANITO DE REGOUFE E AS ROCHAS ENCAIXANTES 

 

O trabalho desenvolvido na região de Regoufe incidiu essencialmente 

sobre o plutão granítico de Regoufe e as rochas metassedimentares do Complexo 

Xisto-Grauváquico envolventes (Fig.3.1). Durante as campanhas de campo 

efectuou-se um reconhecimento geral da zona, analisaram-se os contactos entre 

o corpo granítico e os metassedimentos, obtiveram-se dados de orientação das 

estruturas e efectuou-se a colheita de amostras para o seu estudo petrográfico.  

Neste capítulo descreve-se em detalhe o maciço granítico de Regoufe e as 

suas relações com as rochas envolventes e são apresentados os resultados do 

trabalho de campo e do estudo microscópico das amostras colhidas. 

 

3.1 OS METASSEDIMENTOS 
 

As rochas encaixantes do granito de Regoufe são metassedimentos do 

Complexo Xisto-Grauváquico que foram afectados pelo metamorfismo regional 

hercínico antes da intrusão do granito. Na área de influência do plutão, o 

metamorfismo regional é de grau baixo, encontrando-se as rochas na zona da 

clorite. Durante a intrusão do granito, o metamorfismo de contacto associado 

gerou novas paragéneses que se sobrepõem e obliteram em parte as 

associações minerais do metamorfismo regional prévio. Contudo, apesar das 

transformações sofridas, algumas das estruturas primárias das rochas, como por 

exemplo as superfícies de estratificação, foram preservadas, identificando-se com 

alguma facilidade no campo. 
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Fig.3.1– M
apa geológico da área estudada (baseado em

 S
LU

IJK, 1963). 

 

 

 



39 

As litologias dominantes nos metassedimentos são metapelitos de grão 

muito fino, que se intercalam com níveis de composição psamítica 

(metagrauvaques) (Fig.3.2). A espessura dos estratos é variável, desde alguns 

milímetros a vários decímetros. Embora os dois tipos de rochas apresentem um 

grão fino, reconhecem-se facilmente no terreno, pois as suas diferenças 

mineralógicas reflectem-se na cor e na textura. Com efeito, os metagrauvaques, 

com maior quantidade de quartzo, apresentam uma cor mais clara que a dos 

metapelitos adjacentes. Em paralelo, a xistosidade está melhor impressa nos 

metapelitos, mais ricos em micas, tornando-os muito físseis e susceptíveis à 

meteorização, contrastando com os metagrauvaques cujas características 

mineralógicas e texturais os tornam mais resistentes aos processos externos. 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
Fig.3.2- Alternância de estratos pelíticos e psamíticos no Complexo Xisto-Grauváquico. (a) 
Proximidades de Covelo de Paivô; (b) afloramento a norte do granito de Regoufe; (c) afloramento 
a 2,5 km a sudeste de Regoufe; (d) afloramento a 1,5 km a norte de Regoufe. 
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Durante a primeira fase de deformação hercínica, os estratos do CXG 

foram deformados produzindo dobras com xistosidade de plano axial (S1) 

associada. Algumas destas dobras mesoscópicas, com eixo vertical, podem ser 

vistas no leito do rio de Frades, nas proximidades das Minas de Rio de Frades 

(Fig.3.3). Na maior parte dos afloramentos observados, a xistosidade S1 está 

subparalela à estratificação (S0). Contudo, quando nos encontramos nas 

proximidades duma zona de charneira de grande escala, as duas superfícies, S1 e 

S0, são muito oblíquas (Fig.3.4). 

A xistosidade S1 apresenta inclinações elevadas, geralmente entre 70º e 

90º, mas a sua direcção não é constante (Fig.3.1). A variação da orientação da S1 

deve-se ao facto de ter sido dobrada a várias escalas pela 4ª fase de deformação 

hercínica (Fig.3.5 e Fig.3.6), como se referiu no Capítulo II. As dobras 

mesoscópicas de 4ª fase têm eixos verticais ou muito inclinados para SE e os 

planos axiais apresentam orientação NW-SE, vertical. A integração dos dados da 

orientação dominante da S1 nos afloramentos permite desenhar no mapa as 

trajectórias da xistosidade, obtendo-se uma imagem das dobras de fase 4 à 

escala cartográfica (Fig.2.1 e Fig.3.1). 

 

(a) 

(b) 
Fig.3.3- Dobra de primeira fase em metagrauvaques do CXG. (a) Dobra vista num plano horizontal 
(cabo do martelo segundo o traço axial); (b) eixo vertical (paralelo ao cabo do martelo) da mesma 
dobra. Afloramento no leito do rio de Frades. 
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(a)

(b)

(c)

Fig.3.4- Esquema mostrando as 
relações entre a estratificação e a 
xistosidade de plano axial nas dobras 
(baseado em HOBBS et al., 1981). 
Nas zonas de charneira (a e b), a 
xistosidade e a estratificação são 
muito oblíquas, enquanto que nos 
flancos são quase paralelas (c). 

 

 

 

 

S4S0 + S1

S1

S4

 
Fig.3.5- Dobras de 4ª fase. As dobras afectam à S0+S1. Como se ilustra no esquema, a S4 
corresponde a uma clivagem de crenulação. Afloramento a 1,25 km a sul de Regoufe. 
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Fig.3.6- Dobras de 4ª fase. As dobras afectam à S0 + S1. Afloramentos próximos de Gourim, 3 km 
a sudeste de Regoufe. 

 

3.1.1. O metamorfismo regional 
O metamorfismo regional exercido nas litologias existentes na área de 

trabalho é, como antes se referiu, de baixo grau. As amostras de rochas colhidas 

para o estudo petrográfico e que servem de base para esta descrição, 

correspondem às fácies pelíticas do Complexo Xisto-Grauváquico da zona da 

clorite (Fig.3.7). 
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Fig.3.7- Mapa com a localização das amostras. Os círculos vermelhos correspondem às amostras 
colhidas na área abrangida pela folha nº 155 (Arouca) e os azuis às colhidas na área abrangida 
pela folha nº 156 (Reriz-Castro Daire) da Carta Militar de Portugal, na escala 1:25.000, publicada 
pelo Instituto Geográfico do Exército. 

 

A textura destas rochas é afanítica, anisotrópica e lepidoblástica ou, nos 

domínios mais ricos em quartzo, lépido-granoblastica. A xistosidade evidente é a 

S1, que é muito penetrativa e está definida pelo alinhamento preferencial dos 

filossilicatos. Com frequência, a xistosidade S1 apresenta-se microdobrada pela 4ª 

fase de deformação, observando-se ao microscópio uma crenulação com plano 

axial paralelo ao das dobras D4 observadas no campo (Fig.3.8a). Localmente, a 

crenulação é mais forte, podendo-se observar a presença de algumas micas 

brancas e minerais opacos segundo os planos de anisotropia S4 (Fig.3.8b). A 

deformação de 4ª fase afecta também os pequenos veios de quartzo que 

acompanham a xistosidade S1, tornando as microdobras ainda mais evidentes 

(Fig.3.8b). 

Os metapelitos estão constituídos essencialmente por micas brancas e 

quartzo. A clorite também está presente, embora em quantidades muito mais 

reduzidas. Como minerais acessórios registam-se apatite, minerais opacos e 
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alguns cristais subeuédricos de turmalina, a qual se destaca pela sua cor 

acastanhada e pelo seu relevo alto. As micas brancas (sericites, segundo SLUIJK, 

1963) ocorrem sob a forma de finíssimas palhetas orientadas que, juntamente 

com alguns cristais lamelares de clorite, definem a xistosidade S1. O quartzo 

apresenta-se frequentemente como grãos lenticulares alongados segundo a 

xistosidade S1 e envolvidos por ela. Caracteriza-se por ter extinção ondulante e, 

nos cristais de maiores dimensões, observa-se a presença de subgrãos, o que 

indica que este mineral sofreu alguma deformação plástica intracristalina. A 

clorite, devido a que geralmente tem dimensões muito reduzidas, é um mineral 

de difícil reconhecimento nas amostras estudadas. Ocorre normalmente como 

pequenos cristais isolados, orientados segundo a xistosidade S1 ou, mais 

raramente, constitui agregados de forma lenticular contornados pela S1 (Figs.3.8c 

e 3.8d). Os cristais de clorite têm cor verde-pálida e são ligeiramente pleocróicos 

e, face às características texturais que apresentam, a sua blastese deve ter sido 

contemporânea da primeira fase de deformação. 
 

0,5 mm
 

(a) 

0,5 mm
 

(b) 

0,5 mm
 

(c) 

0,5 mm
 

(d) 
Fig.3.8- (a) Metapelito com a xistosidade S1 crenulada pela D4 (amostra 156-1). (b) Veio de 
quartzo microdobrado e desenvolvimento incipiente da xistosidade S4. (amostra 156-11). (c) 
Clorite em metapelito, definindo a xistosidade S1 (amostra 155-5). (d) Pormenor de um agregado 
de clorite em metapelito (amostra 156-7). Todas as microfotografias com nícois paralelos. 
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3.1.2. O metamorfismo de contacto  
 

O metamorfismo de contacto provocado pela intrusão do granito de 

Regoufe induziu a transformação das rochas encaixantes em xistos mosqueados 

e corneanas. 

Os efeitos do metamorfismo de contacto nos metassedimentos são 

reconhecidos no campo através do aparecimento de porfiroblastos de cordierite, 

conferindo às rochas um aspecto “pintalgado”, daí a designação de xisto 

mosqueado. Estes porfiroblastos, com forma ovalada e cor cinza escuro, podem 

atingir 0,5 cm de diâmetro e distribuem-se aleatoriamente nas rochas (Fig.3.9). À 

medida que nos aproximamos do limite exterior da auréola de metamorfismo, a 

cordierite torna-se gradualmente mais rara, desaparecendo por completo fora da 

auréola. 
 

 
Fig.3.9- Aspecto dos xistos mosqueados com minerais de cordierite. Afloramento próximo de Rio 
de Frades. 

 

Ao microscópio, os xistos mosqueados apresentam uma matriz muito fina, 

onde está preservada a textura anisotrópica da rocha original com a xistosidade 

S1 definida pela orientação das micas brancas, dos grãos lenticulares de quartzo, 

dos minerais opacos e, em menor proporção, dos cristais de clorite. As finas 

palhetas de micas brancas não excedem os 0,1 mm de comprimento e os grãos 

de quartzo não ultrapassam 0,5 mm de diâmetro, embora nos domínios mais 
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granoblásticos as suas dimensões possam atingir 1 mm. Os porfiroblastos de 

cordierite encontram-se alterados para um agregado muito fino de micas brancas 

(pinite), muitas vezes de tal forma que os bordos do mineral se tornam 

imperceptíveis (Fig.3.10a e Fig.3.10b). 

Os porfiroblastos de cordierite contêm inúmeras inclusões, principalmente 

de quartzo, micas brancas e opacos. As inclusões estão orientadas, definindo 

uma xistosidade interna (Si) no mineral. A Si está recta e em continuidade com a 

xistosidade da matriz (S1) (Fig.3.10a e Fig.3.10b). Nos casos em que a S1 está 

crenulada pela fase 4, a Si dos poiquiloblastos de cordierite define microdobras 

iguais às da matriz (Fig.3.10c e Fig.3.10d). Estas relações texturais indicam que a 

cristalização da cordierite ocorreu não só com posterioridade à 1ª fase de 

deformação, mas também após a D4, uma vez que os porfiroblastos crescem 

estaticamente sobre as micro-estruturas destas fases (xistosidade S1 e 

microdobras D4) (Fig.3.10e). 

A análise petrográfica revelou também que, para além da cordierite, o 

metamorfismo de contacto induzido pelo granito de Regoufe provocou a formação 

de biotite e clorite. Com efeito, em algumas rochas estão presentes cristais de 

biotite de cor acastanhada e planos de clivagem bem definidos (Fig.3.11a). As 

suas dimensões são cerca de 0,04 mm x 0,02 mm e, por vezes, surge sob a 

forma de agregados com dimensões de 0,08 mm x 0,04 mm. A clorite ocorre 

como pequenos porfiroblastos sem orientação preferencial que cresceram 

estaticamente sobre a xistosidade da rocha, distinguindo-se assim da clorite do 

metamorfismo regional. 

Nas proximidades do contacto com o granito, as rochas perdem o seu 

aspecto xistoso já que estão transformadas em corneanas devido à forte 

recristalização sofrida. Nestas rochas não se observa à vista desarmada qualquer 

anisotropia, apresentando em amostra de mão uma textura isotrópica. A 

associação mineralógica identificada no estudo petrográfico das corneanas é 

constituída por quartzo + moscovite ± biotite ± cordierite, sendo a turmalina e 

minerais opacos acessórios frequentes. Os constituintes essenciais formam um 

agregado granoblástico, onde por vezes são visíveis vestígios de um alinhamento 

lepidoblástico conferido pelas micas (Fig.3.11b). 
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0,5 mm

 
(a) 

1,6 mm

 
(b) 

0,5 mm
 

(c) 
 

0,5 mm

(d) 
 

 

 
(e) 

 

Fig.3.10- (a) e (b) Porfiroblastos de cordierite nos xistos mosqueados. Os porfiroblastos, alterados 
para pinite, têm inclusões de mica branca, quartzo e opacos que definem uma Si paralela e em 
continuidade com a xistosidade da matriz (Se=S1). Nícois cruzados (amostra 155-19). (c) 
Porfiroblasto de cordierite que cresce estaticamente sobre microdobras de 4ª fase. Nícois 
cruzados (amostra 156-1). (d) Mesma fotografia que (c) em nícois paralelos. (e) Esquema 
mostrando as relações micro-estruturais de porfiroblastos pós-cinemáticos. Os porfiroblastos 
incluem a xistosidade, recta (figura da esquerda) ou crenulada (figura da direita), da matriz. 
Extraído de CASTRO DORADO (1989). 
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0,05 mm
 

(a) 

0,5 mm
 

(b) 
Fig.3.11- (a) Biotite nos xistos afectados por metamorfismo de contacto. Nícois paralelos (amostra 
155-19). (b) Aspecto microscópico de uma corneana pelítica. Nícois cruzados (amostra 155-21). 

 

 

3.2 O COMPLEXO INTRUSIVO DE REGOUFE 
 

O granito de Regoufe forma um pequeno plutão que aflora numa extensão 

de 6 km2, aproximadamente. No actual nível de erosão, o maciço granítico tem 

uma forma mais ou menos circular, ligeiramente alongada segundo a direcção 

NW-SE, paralelamente ao Sinclinal de Deilão e às estruturas de 4ª fase de 

deformação (Fig.3.1). No seu interior ocorrem numerosos filões de quartzo e 

retalhos, alguns com expressão cartográfica, de metassedimentos do Complexo 

Xisto-Grauváquico que, afectados pelos efeitos térmicos da intrusão, estão 

transformados em xistos mosqueados e corneanas. 

Nas rochas encaixantes, a auréola de metamorfismo de contacto é 

assimétrica, apresentando maior largura do lado ocidental (uns 3 km) do que a 

norte, este e sul do plutão, onde a sua extensão não ultrapassa 1 km. Segundo 

SLUIJK (1963), esta assimetria sugere que parte da cúpula do corpo granítico não 

está exposta, encontrando-se a pouca profundidade do lado oeste da actual área 

exposta (Fig.3.12). 

Abundantes intrusões de pequenos corpos graníticos, alguns constituindo 

filões e outros com formas mais irregulares, afloram nos metassedimentos da 

auréola de contacto, sobretudo a oeste do maciço de Regoufe (Fig.3.1). A 

distribuição no mapa destes corpos é aproximadamente paralela ao contacto do 

maciço, descrevendo um padrão anelar e sugerindo uma estreita relação genética 
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com a massa granítica de Regoufe. Os filões inclinam em sentido oposto ao limite 

cartográfico do plutão, com ângulos que, segundo SLUIJK (1963), variam entre 15º 

e 25º, embora durante a realização deste trabalho tenham sido encontrados no 

campo, filões com inclinações superiores (no máximo 40º). Assim, o conjunto das 

pequenas intrusões graníticas apresenta uma disposição geométrica em torno do 

maciço de Regoufe que é semelhante à dos “ring dike complexes” descritos na 

literatura geológica. 

Os filões de quartzo estão amplamente representados na zona. Ocorrem 

no interior do plutão granítico e nos metassedimentos envolventes, dentro e fora 

da auréola de metamorfismo de contacto (Fig.3.1). A eles estão associadas as 

mineralizações de estanho e volfrâmio relacionadas com o granito de Regoufe, 

outrora exploradas nas minas de Rio Frades e nas minas de Regoufe, localizadas 

nos metassedimentos e no interior do plutão, respectivamente. 

 

 
Fig.3.12- Cortes geológicos, mostrando a forma dos contactos do granito de Regoufe em 
profundidade. Redesenhado a partir de SLUIJK (1963). 

 

 

3.2.1. O Granito de Regoufe 
 

É a massa granítica principal do complexo intrusivo. Trata-se de um granito 

de grão médio a grosseiro, essencialmente moscovítico que, localmente, 

apresenta fenocristais de feldspato potássico dispersos na matriz (Fig.3.13). Os 

megacristais são idiomórficos e subidiomórficos, com dimensões que não 
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ultrapassam os 10cm de comprimento. A matriz, de cor clara, é de grão médio a 

grosseiro e está constituída por feldspato, grãos de quartzo, que se destacam 

pelo seu tamanho, e moscovite. A textura da rocha é, regra geral, isotrópica. No 

entanto, em alguns afloramentos é possível observar uma orientação preferencial 

dos megacristais de feldspato, definindo uma fraca foliação magmática com 

orientação NW-SE, subvertical, isto é, paralela ao alongamento do plutão e 

oblíqua a alguns contactos, o que sugere um controlo tectónico durante a 

instalação do magma. 

Em alguns locais, reconhece-se a presença de biotite. Contudo, este 

mineral encontra-se em grande parte substituído por micas brancas, dificultando a 

sua identificação macroscópica. Segundo SLUIJK, (1963), a fácies com biotite 

localiza-se na parte ocidental do plutão e na área envolvente das minas de 

Regoufe (Fig.3.14). 

A turmalina é um acessório bastante comum no plutão (Fig.3.14), 

apresentando-se em cristais prismáticos estriados, de cor negra, com poucos 

milímetros de comprimento, por vezes dispostos em agregados. Localmente, são 

também visíveis, dispersos na massa granítica, cristais de arsenopirite que, regra 

geral, estão rodeados por uma auréola de alteração de cor acastanhada 

(Fig.3.15). 

 

 

(a) (b) 
Fig.3.13- Granito de Regoufe com fenocristais de feldspato dispersos, em afloramento perto da 
aldeia de Regoufe. (a) Aspecto geral. (b) Pormenor de um fenocristal. Na matriz, notar o grão 
grosseiro dos cristais de quartzo. 
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Fig.3.14- Distribuição das fácies com biotite e com turmalina no granito de Regoufe. Modificado de 

SLUIJK (1963). 
 

 

 
Fig.3.15- Concentrações de arsenopirite no granito de Regoufe. Afloramento perto de Covelo de 

Paivô. 
 

 

O plutão granítico está instalado em níveis crustais elevados (epizona), 

como se deduz do baixo grau do metamorfismo regional que afecta os 

metassedimentos envolventes. Os contactos com as rochas encaixantes são 
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bruscos e discordantes relativamente às estruturas de 1ª fase. Com efeito, nos 

limites nordeste e sudoeste do plutão, observa-se no campo e no mapa que a 

xistosidade S1 mantém a sua orientação regional, ENE-WSW a ESSE-WNW, isto 

é, muito oblíqua aos contactos (Fig.3.16). As relações com as estruturas de 4ª 

fase de deformação são mais ambíguas à escala cartográfica mas, no campo, nas 

proximidades do contacto, observa-se que o plano axial das dobras D4 é oblíquo à 

orientação local do contacto, sugerindo que a intrusão corta estas estruturas 

(Fig.3.16). 

No seio da massa granítica, perto dos contactos, são encontrados por 

vezes fragmentos angulosos das rochas encaixantes, os quais devem ter sido 

incorporados ao magma aquando a sua ascensão (Fig.3.17). Os retalhos de 

metassedimentos, com expressão cartográfica, que ocorrem no interior do plutão 

foram interpretados por SLUIJK (1963) como “roof pendants”, isto é, partes do tecto 

metassedimentar da intrusão completamente rodeados pelo granito (Fig.3.18). As 

estruturas nos “roof pendants” são paralelas às das rochas encaixantes fora do 

plutão, ao contrário do que sucede nos xenólitos que normalmente sofrem rotação 

quando são incorporados ao magma. 

A grande extensão que ocupa em planta a auréola de metamorfismo do 

granito de Regoufe no seu lado ocidental, sugere que o plutão se prolonga para 

oeste, encontrando-se em profundidade, a pouca distância da superfície do 

terreno. Tendo isto em conta, SLUIJK (1963) concluiu que o plutão teria uma forma 

assimétrica, com o limite oeste pouco inclinado, enquanto os restantes contactos 

seriam subverticais (Fig.3.12). Contudo, esta interpretação não é completamente 

compatível com os dados de campo. Com efeito, nos locais onde pode ser 

observado o contacto granito-metassedimentos na sua terceira dimensão, 

apresenta-se sempre muito inclinado (Fig.3.19). Por outro lado, no mapa, as 

relações geométricas entre o limite do granito e as curvas de nível no ribeiro de 

Cacus, nas imediações de Covelo de Paivô, indicam que a inclinação do contacto 

deve ser próxima dos 90º (Fig.3.20). Face a estes factos, parece possível que o 

corpo granítico ocorra em profundidade segundo blocos limitados por falhas muito 

inclinadas, conforme se esquematiza na Fig.3.21. 
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(a) 

 
(b) 

Fig.3.17- Encraves angulosos de metassedimentos no granito. (a) Afloramento no contacto do 
granito na aldeia de Regoufe. (b) Pequenos encraves num bloco solto. 
 

 

Fig.3.18- Bloco diagrama mostrando 
um plutão epizonal e as suas relações 
de contacto com as rochas 
encaixantes. Extraído de WINTER 
(2001). 
 

 

 
Fig.3.20- Relações geométricas nas linhas de água entre curvas de nível e contactos. (a) O 
contacto inclina para jusante da linha de água e o seu traço no mapa desenha um “V”. (b) O 
contacto é vertical e o seu traço no mapa é uma linha recta. (c) Fragmento da carta topográfica 
1:25.000 nº 155 mostrando o traçado rectilíneo do contacto entre o Complexo Xisto-Grauváquico e 
o granito de Regoufe no ribeiro de Cacus, indicando tratar-se de um contacto subvertical. 
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Fig.3.21- Corte geológico hipotético mostrando uma forma possível para a continuação em 
profundidade dos contactos do granito de Regoufe. 

 

 

Como sucede na generalidade dos granitos, o de Regoufe apresenta 

numerosas diaclases, estando algumas delas preenchidas por filões de quartzo 

(Fig.3.22). Com o objectivo de identificar as principais famílias, foi efectuada a 

medição sistemática da orientação das diaclases em seis locais diferentes do 

plutão. O tratamento dos dados foi realizado com o programa STEREONETT 

(DUYSTER, 2000), o qual permite projectar na rede de igual-área os pólos das 

diaclases e desenhar curvas de frequências nos diagramas, facilitando a análise 

estatística dos dados de orientação. 

Os resultados obtidos estão compilados nos diagramas de pólos 

apresentados na Fig.3.23. No diagrama A estão projectadas todas as diaclases 

medidas, enquanto no B foram projectados em separado, apenas os pólos das 

diaclases ocupadas por filões de quartzo. A análise do diagrama A permite 

identificar 3 famílias principais de diaclases: 

a) A família mais importante tem orientação NE-SW, subvertical. Ou seja, 

estas diaclases são perpendiculares à orientação geral da foliação 

magmática do granito (NW-SE, vertical), sendo por isso denominadas 

como diaclases transversais (“cross joints”). 

b) Outra família, menos significativa, tem direcção NNE-SSW e inclina 50º - 

60º W. Estas diaclases, não sendo perpendiculares à foliação magmática, 
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fazem com ela um ângulo bastante grande, podendo ser consideradas, do 

mesmo modo que as da família dominante, como diaclases transversais. 

c) A terceira família, também com menor representação que a primeira, tem 

atitude NW-SE, subvertical, ou seja, paralela à orientação geral da foliação 

magmática do granito. Correspondem, portanto, às chamadas diaclases 

longitudinais (“longitudinal joints”). 

 

 
Fig.3.22- Diaclases no granito de Regoufe, algumas delas preenchidas por filões de quartzo. 

 
 
 
 

1,0% - 2,5%

2,5% - 4,0%

4,0% - 5,5%
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A

N
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Fig.3.23- Diagramas de frequência dos pólos das diaclases do granito de Regoufe (na projecção 
igual-área, hemisfério inferior). Na legenda indicam-se as percentagens em 1% da área. No 
diagrama A estão projectados os pólos de todas as diaclases medidas. No diagrama B foram 
projectados os pólos das diaclases de A que se encontram preenchidas por filões de quartzo. 
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Como se mostra no diagrama B da Fig.3.23, os filões de quartzo ocupam 

essencialmente as diaclases transversais, tanto da família dominante (NE-SW, 

subvertical) como da família subordinada (NNE-SSW, 50º-60º W). Este facto 

sugere que estas fracturas foram sujeitas a forças de tracção, facilitando a 

circulação dos fluidos que deram origem aos filões de quartzo e mineralizações 

associadas. Tratando-se então de diaclases de tracção e tendo em conta as suas 

relações geométricas com a foliação do granito, as diaclases transversais devem-

se ter formado quando ainda era activa a compressão regional que parece ter 

condicionado a orientação da foliação magmática no maciço de Regoufe 

(Fig.3.24). Com efeito, se a foliação magmática, embora pobremente definida, 

está orientada segundo a direcção NW-SE e tem inclinações próximas dos 90º, 

poderíamos admitir que a tensão principal máxima regional (σ1) seria NE-SW, 

sub-horizontal (perpendicular à foliação). É sabido, através da mecânica das 

rochas, que as fracturas de tracção se formam paralelamente ao plano das 

tensões σ1σ2 ou, dito de outra forma, as fracturas de tracção são perpendiculares 

a σ3 (tensão principal mínima). Assim, as diaclases transversais do granito de 

Regoufe são compatíveis com fracturas de tracção geradas sob o mesmo campo 

de tensões que pode ter causado a foliação magmática no plutão (Fig.3.24). 
 
 

σ2

σ1

σ3

σ3:

σ1:
σ2:

Tensão principal máxima 

Tensão principal mínima
Tensão principal intermédia

diaclases transversais

foliação magmática

 
 

Fig.3.24- Esquema mostrando a relação geométrica entre a foliação e as diaclases transversais 
no granito de Regoufe. A foliação magmática, definida pela orientação dos megacristais de 
feldspato, tem orientação NW-SE, vertical. As diaclases transversais (NE-SW, vertical) são 
perpendiculares à foliação e, tratando-se de fracturas de tracção, também são perpendiculares à 
tensão principal mínima (σ3). 
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3.2.2. Os corpos intrusivos nas rochas encaixantes do granito de Regoufe 
 

Na dependência do plutão de Regoufe, ocorrem nos metassedimentos 

envolventes numerosas intrusões de corpos de natureza granítica e de filões de 

quartzo (Fig.3.1). Os corpos graníticos são, quanto à sua forma, de dois tipos: (a) 

corpos irregulares e (b) corpos tabulares com forma de filão. Do ponto de vista 

mineralógico e textural, os dois tipos são semelhantes à massa granítica do plutão 

(Fig.3.25). 

Os corpos graníticos com forma irregular ocorrem em pequenos 

afloramentos isolados no seio dos metassedimentos, apresentando dimensões 

compreendidas entre 50 e 100 m, aproximadamente. Alguns deles podem 

corresponder a apófises da intrusão principal de Regoufe enquanto outros, face à 

sua distribuição no mapa, poderão tratar-se de partes de filões parcialmente 

expostos. 

Os filões graníticos afloram sobretudo no encaixante ocidental do granito 

de Regoufe (Fig.3.1). Intruem discordantemente os metassedimentos do 

Complexo Xisto-Grauváquico e inclinam entre 15º e 40º em sentido oposto ao 

limite cartográfico do plutão. Tratando-se de filões discordantes, a designação 

mais correcta para estes corpos intrusivos seria a de diques. Bons afloramentos 

de alguns deles podem ser observados ao longo da estrada que acompanha o 

percurso do rio Paivô a oeste de Covelo de Paivô (Fig.3.26). 

 

 
Fig.3.25- Aspecto macroscópico de um filão granítico. 
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Fig.3.26- Filão granítico. Afloramento na estrada que acompanha o percurso do rio Paivô a oeste 

de Covelo de Paivô 
 

 

Os diques graníticos dispõem-se concentricamente em torno do maciço de 

Regoufe, desenhando no mapa parte de um anel descontínuo mais ou menos 

circular (Fig.3.1). A génese dos diques anelares é explicada na bibliografia 

através de um modelo que envolve a injecção de material magmático ao longo de 

fracturas que atravessam as rochas que circundam uma câmara magmática 

localizada em profundidade (BILLINGS, 1972; BEST & CHRISTIANSEN, 2001; WINTER, 

2001, entre outros). Estas fracturas, com forma cónica em três dimensões, 

podem-se formar quando a pressão exercida pelo magma na câmara magmática 

é menor que a pressão litostática devida ao peso das rochas suprajacentes. Com 

efeito, nestas circunstâncias, o estado de tensão à volta da câmara seria o que se 

mostra na Fig.3.27A, através das trajectórias de σ1 (tensão principal máxima, com 

cor verde na figura) e de σ3 (tensão principal mínima, representada por linhas 

azuis). 

As fracturas de tracção formam-se perpendicularmente a σ3. Assim, no 

caso em análise, as fracturas de tracção acompanham as linhas verdes da 
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Fig.3.27A, ou seja, são paralelas aos limites da câmara magmática. As fracturas 

que são ocupadas pelos diques anelares são as de cisalhamento, desenhadas na 

figura com linhas grossas e cor roxa. Estas fracturas fazem um ângulo de 30º, 

aproximadamente, com a direcção de σ1 e são as únicas que intersectam a 

câmara magmática, pelo que podem constituir canais de ascensão do magma. 

A Fig.3.27B facilitará a percepção tridimensional dos diques anelares. Do 

lado esquerdo está representado o mesmo esquema que o da Fig.3.27A, mas 

apenas com as fracturas de cisalhamento. Se a erosão posterior atingisse, por 

exemplo, o nível QR, ficaria exposta uma intrusão de forma mais ou menos 

circular com um ou vários anéis de diques à volta, como se mostra no mapa da 

direita da figura. 

 

Trajectórias de σ1

Trajectórias de σ3

Fracturas de cisalhamento
Câmara

magmática

SUPERFÍCIE DO TERRENO

Câmara
magmática

SUPERFÍCIE DO TERRENO

Q R

(A)

(B)

 
 
Fig.3.27- (A) Representação num corte vertical das trajectórias de σ1 (tensão principal máxima) e 
de σ3 (tensão principal mínima) à volta de uma câmara magmática quando a pressão exercida 
pelo magma na câmara é menor que o peso das rochas supra jacentes (segundo ANDERSON, 1936 
in BILLINGS, 1972, ver texto para a explicação). (B) À esquerda, mesmo esquema que em A, 
representando apenas as fracturas de cisalhamento; do lado direito, representação do mapa 
hipotético que resultaria no nível de erosão QR. 
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No Complexo Xisto-Grauváquico, rodeando o plutão de Regoufe, ocorrem 

numerosos filões de quartzo, muitos deles mineralizados (Fig.3.1). SLUIJK (1963) 

refere que estes filões se apresentam, regra geral, com inclinações baixas em 

sentidos variáveis: inclinam para E, NE e N nos sectores oriental e setentrional, 

enquanto o sentido de inclinação é para S e SW nas zonas meridional e ocidental. 

Neste trabalho, não foi realizado um estudo sistemático dos filões de quartzo, mas 

os dados de SLUIJK, sugerem um padrão geométrico semelhante ao dos diques 

graníticos e, em consequência, a sua intrusão poderia ser explicada pelo mesmo 

mecanismo (Fig.3.27). 

 

 

3.2.3. Petrografia das rochas graníticas 
 

O estado de alteração em que se encontram os afloramentos das rochas 

graníticas e o tempo disponível para a realização do trabalho de campo, não 

permitiram obter nestas litologias um elevado número de amostras para o seu 

estudo petrográfico (Fig.3.7). Contudo, as observações efectuadas vão ao 

encontro das descrições de SLUIJK (1963), mais completas e detalhadas. 

As amostras dos filões e corpos graníticos e as do maciço de Regoufe são 

descritas em conjunto, uma vez que não foram encontradas diferenças 

petrográficas significativas entre elas. 

 

O estudo petrográfico revelou que os megacristais de feldspato são de 

microclina, geralmente pertítica, e que a matriz da rocha, com textura 

inequigranular hipidiomórfica, está essencialmente constituída por quartzo, 

feldspato potássico, plagioclase e moscovite (Fig.3.28a). Os minerais acessórios 

mais comuns são biotite, turmalina, apatite, zircão e opacos. 

O quartzo apresenta-se sob a forma de grãos anédricos, embora nos filões 

graníticos tenham sido encontradas algumas secções euédricas com forma 

hexagonal (Fig.3.28b). As dimensões do quartzo estão compreendidas entre 

0,1mm e 3,5mm, mas pode haver grãos maiores, até 1 cm de diâmetro. É um 

mineral incolor, com relevo semelhante ao do bálsamo, cores de polarização de 
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1ª ordem e uniaxial positivo. Nas lâminas estudadas mostra com frequência 

extinção ondulante e, por vezes, evidências de subgranulação. Nos grãos de 

quartzo, são frequentes as inclusões de apatite com hábito acicular ou forma 

arredondada. 

Para além de ser um dos constituintes principais da matriz, o quartzo 

ocorre incluído no interior do feldspato potássico e da plagioclase, tendo sido 

também encontrado no interior da moscovite. Assim, duas gerações de quartzo 

parecem estar presentes: a mais antiga, representada pelas inclusões nos 

feldspatos, ter-se-ia formado durante uma fase relativamente precoce do 

arrefecimento do magma granítico e a segunda geração, constituída pelo quartzo 

intersticial, terá resultado da sua cristalização durante as fases finais da 

consolidação do magma. 

A variedade de feldspato potássico presente nas amostras estudadas é 

microclina, que se distingue ao microscópio pela sua típica macla axadrezada 

(Fig.3.28c). Ocorre sob a forma de grandes cristais (fenocristais) subeuédricos ou 

como pequenos grãos intersticiais, geralmente anédricos, na matriz. É um mineral 

incolor, com cores de polarização de 1ª ordem e apresenta, por vezes, uma 

textura pertítica. Nos grãos de maiores dimensões é comum encontrar inclusões 

de quartzo, plagioclase e mica branca que se dispõem, por vezes, paralelamente 

aos bordos do grão, como que delimitando antigos limites do cristal de microclina 

(Fig.3.28c). Pequenas palhetas de mica branca, provavelmente produtos de 

alteração, são visíveis ao longo dos planos de clivagem e das pequenas fracturas. 

A plagioclase ocorre na matriz e incluída nos megacristais de microclina. 

Os cristais da matriz têm, em geral, 2 ou 3 mm de comprimento, enquanto que as 

inclusões são inferiores a 1 mm. Os grãos de plagioclase são incolores, 

subeuédricos, têm cores polarização de 1ª ordem e exibem a macla polissintética 

segundo a lei da albite (Fig.3.28d). O sinal óptico é biaxial positivo e a aplicação 

do método de Michel-Levy permitiu concluir que a variedade de plagioclase 

presente nas amostras é albite. Com alguma frequência, observa-se que os 

grãos de maiores dimensões de albite contêm pequenas inclusões de quartzo de 

forma arredondada. Por outro lado, a plagioclase encontra-se bastante alterada, 

encontrando-se numerosos grãos parcialmente substituídos por um agregado de 
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pequenas micas brancas (sericites) dispostas preferencialmente ao longo dos 

planos de clivagem. 

A moscovite é o outro mineral abundante na matriz. Ocorre sob a forma 

de grãos incolores, subeuédricos, com uma direcção de clivagem bem definida e 

cores de polarização de 2ª ordem. Apresenta um relevo maior que o quartzo e é 

biaxial negativo. As suas dimensões variam entre 1,4 mm x 1 mm a finas lâminas 

que não ultrapassam 0,25 mm de comprimento. Aparece frequentemente em 

agregados, nos espaços intersticiais entre cristais de maiores dimensões de 

quartzo e feldspato. As moscovites contêm inclusões de quartzo, apatite, zircão e 

biotite à qual parecem substituir. Alguns grãos apresentam os planos de clivagem 

ligeiramente curvos, evidenciando alguma deformação (Fig.3.28e). 

A biotite está praticamente ausente nas amostras colhidas, tendo sido 

encontrada pontualmente sob a forma de inclusões na moscovite e de cristais 

isolados constituintes da matriz da rocha (Fig.3.28f). Como todas as micas, a 

biotite tem uma direcção de clivagem bem definida, distinguindo-se da moscovite 

pela sua cor e pelo seu pleocroismo, sempre dentro dos tons castanho-claro. 

Apresenta cores de polarização de 2ª ordem e, no interior dos grãos, ocorrem 

halos pleocróicos à volta de inclusões diminutas de zircão. Atendendo às relações 

texturais da biotite, SLUIJK (1963) atribui a sua escassez ou ausência no granito, à 

substituição parcial ou total por moscovite, que deve ter sido um dos minerais 

mais tardios na sequência de cristalização magmática. 

Pequenos cristais de granada, sob a forma de pequenas inclusões 

arredondadas no interior do quartzo, foram encontrados nas amostras dos filões 

graníticos (Fig.3.28b). É um mineral incolor, tem relevo alto e é isotrópico. 

A turmalina é um mineral acessório comum no corpo granítico principal e 

nos filões, embora pareça ser mais abundante nestes últimos. Os grãos tendem a 

ser idiomorfos mas, ocasionalmente, ocorrem com formas irregulares, 

apresentando intercrescimentos esqueléticos com o quartzo. A turmalina tem cor 

castanho-esverdeado, é pleocróica e uniaxial negativa. 
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Fig. 3.28- (a) Aspecto geral da microtextura do granito de Regoufe. Nícois cruzados (amostra 155-
13). (b) Secção hexagonal de quartzo em um dos filões graníticos. A seta indica uma inclusão de 
granada. Nícois cruzados (amostra 155-11). (c) Cristal de microclina com inclusões de quartzo, 
plagioclase e mica branca dispostas paralelamente aos bordos do grão, como que delimitando 
antigos limites do cristal. Granito de Regoufe. Nícois cruzados (amostra 155-12). (d) Cristal de 
plagioclase exibindo a macla polissintética da albite. Granito de Regoufe. Nícois cruzados 
(amostra 155-13). (e) Moscovite com os planos de clivagem ligeiramente curvos. Granito de 
Regoufe. Nícois paralelos (amostra 155-12). (f) Biotite incluída em quartzo. Filão granítico. Nícois 
paralelos (amostra 155-10). 
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As evidências petrográficas (total ou parcial muscovitização da biotite, 

formação de apatite e turmalina e parcial moscovitização dos feldspatos) revelam 

que o granito de Regoufe foi afectado intensamente por processos de alteração 

metassomática, sugerindo que a parte exposta do granito de Regoufe representa 

a cúpula do plutão (SLUIJK, 1963). Com efeito, nas fases finais do arrefecimento 

do magma, os fluidos residuais ascendem e acumulam-se nas zonas apicais do 

corpo granítico, provocando alterações metassomáticas na rocha. 

As micro-estruturas das amostras estudadas indicam que os minerais 

constituintes dos corpos graníticos não sofreram, praticamente, deformação no 

estado sólido. Face a este facto, a fraca foliação que às vezes se observa no 

plutão granítico, conferida pela orientação preferencial dos megacristais de 

feldspato, tem as características de uma foliação de fluxo magmático, pelo que o 

estudo petrográfico realizado vai ao encontro das observações de campo. A 

foliação deve ter sido adquirida então durante a instalação do magma, quando a 

quantidade de fluido era tal, que os minerais já cristalizados poderiam rodar e 

alinhar-se paralelamente ao fluxo do magma, sem que houvesse interacção entre 

eles para provocar deformação plástica à escala mineral. Assim sendo, a 

orientação da foliação magmática, oblíqua a alguns contactos, sugere que 

durante a ascensão do magma deviam actuar pressões dirigidas externas ao 

plutão porque se estas não existissem, caberia esperar que a foliação fosse 

paralela aos limites do plutão. Estas pressões devem, no entanto, ter cessado 

antes de se ter completado a cristalização do magma, já que os grãos minerais 

constituintes do granito de Regoufe não apresentam indícios de deformação no 

estado sólido. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSÕES 
 

4.1 FORMA, ESTRUTURA E RELAÇÕES DE CAMPO DO GRANITO DE REGOUFE 
 

O granito de Regoufe constitui um pequeno plutão, com forma ligeiramente 

elíptica, intrusivo em metassedimentos do Complexo Xisto-Grauváquico. O 

metamorfismo regional das rochas encaixantes é de baixo grau e não ultrapassa 

a zona da clorite, donde se deduz que o nível de instalação do plutão granítico é 

elevado (epizona). 

A presença de “roof pendants”, a ocorrência de mineralizações e a 

intensidade dos processos de alteração metassomática que afectaram as rochas 

graníticas, sugerem que a parte exposta do granito de Regoufe representa a zona 

apical da cúpula de um plutão que, face às evidências petrográficas e de campo, 

se estende, em profundidade, para oeste da actual área de afloramento. 

O granito apresenta uma foliação, com atitude NW-SE, subvertical, 

conferida pela orientação dos fenocristais de feldspato. A fraca definição da 

anisotropia e a ausência de indícios de deformação no estado sólido nos minerais 

constituintes da rocha indicam que a foliação é de fluxo magmático, adquirida 

antes de se ter completado a solidificação do magma. 

Várias famílias de diaclases são identificadas no maciço. O sistema mais 

proeminente é o das diaclases transversais, com orientações NE-SW, subvertical 

e NNE-SSW, 50º - 60º W. Estas diaclases estão preenchidas por filões de quartzo 

e são interpretadas como fracturas de tracção, formadas quando ainda eram 

activas as tensões regionais que provavelmente controlaram a orientação da 

foliação magmática do granito. 

Os contactos do granito com as rochas encaixantes são bruscos e 

discordantes relativamente às estruturas regionais. Os dados adquiridos indicam 

que a inclinação dos contactos expostos à superfície é bastante elevada, próxima 

dos 90º, pelo que se sugere que a continuação em profundidade do granito 
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deverá ser feita através de fracturas que delimitam blocos da cúpula do plutão 

(Fig.3.21). 

Nas proximidades dos contactos é frequente a presença de fragmentos 

angulosos de metassedimentos corneanizados no seio do granito. Estes 

fragmentos devem ter sido incorporados ao magma aquando a sua ascensão 

através das rochas encaixantes e são frequentes em intrusões que atingiram 

níveis crustais relativamente elevados, onde a crusta tem um comportamento 

frágil e o magma granítico penetra através de fracturas já existentes e/ou que 

foram induzidas pela própria intrusão (Fig.4.1). Este mecanismo de ascenção, 

conhecido como “stoping magmático”, permite que fragmentos das rochas 

envolventes, isolados pelas fracturas, sejam incorporados mecanicamente ao 

magma. 

 

 
Fig.4.1- Esquema, muito simplificado, mostrando a ascensão e instalação de magmas. A partir da 
zona de origem, os magmas separam-se do resíduo que não fundiu formando massas discretas 
de líquido ou diapiros. Sendo menos densos que as rochas envolventes, os diapiros tendem a 
ascender na crusta, deformando plasticamente o material envolvente à medida que o penetram. 
Quando os magmas atingem níveis onde a crusta tem um comportamento frágil, o magma penetra 
através de fracturas. As fracturas podem isolar fragmentos de rochas encaixantes que são 
incorporados mecanicamente ao magma. (Adaptado de LEBOUTILLIER, 2003). 

 

 

Na auréola de metamorfismo de contacto, numerosos filões graníticos 

associados ao plutão atravessam discordantemente os metassedimentos. A 

intrusão destes diques deve ter ocorrido provavelmente quando o granito de 
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Regoufe atingiu o seu nível final de implantação, isto é, quando o magma 

granítico deixou de ter mobilidade suficiente para continuar a ascender na crusta. 

Nestas circunstâncias, a pressão exercida pelo magma na câmara magmática 

seria menor que a pressão litostática devida ao peso das rochas suprajacentes, 

gerando-se as fracturas que constituíram os canais de ascensão dos filões 

(Fig.3.27). 

 

4.2 RELAÇÕES TEMPORAIS DO GRANITO DE REGOUFE E A DEFORMAÇÃO 
REGIONAL 

 

O granito de Regoufe tem características típicas das intrusões hercínicas 

pós-tectónicas do centro e norte de Portugal: é uma intrusão circunscrita, não tem 

indícios de deformação no estado sólido, apresenta relações discordantes com as 

estruturas regionais das fases de deformação mais precoces e provocou um 

metamorfismo de contacto das rochas encaixantes que se sobrepôs ao 

metamorfismo regional relacionado com a primeira fase de deformação hercínica. 

Contudo, a orientação NW-SE da foliação de fluxo magmático, paralela às macro-

estruturas de fase 4, sugere a existência de algum controlo tectónico, regional, 

durante a intrusão. Tal controlo deve ter cessado antes que o magma estivesse 

completamente cristalizado, uma vez que a análise micro-estrutural revela que o 

granito não sofreu deformação significativa no estado sólido e que as relações 

blastese-deformação nos metassedimentos indicam que os minerais de 

metamorfismo de contacto se formaram após a D4. 

A análise dos afloramentos revelou que a esta escala de observação, os 

contactos do granito e a crenulação S4 dos metassedimentos são oblíquos, 

sugerindo que a intrusão cortou as estruturas D4. No mesmo sentido aponta a 

orientação da xistosidade S1 nos “roof pendants” (EW, aproximadamente), 

parecendo que o granito intruiu no flanco de uma dobra kilométrica de fase 4, já 

formada. 

Em resumo, as informações de campo e petrográficas indicam que o 

granito de Regoufe atingiu o seu nível final de instalação após a fase 4, mas a 

ascensão do magma parece ter ocorrido quando ainda eram activas as tensões 

regionais que provocaram a movimentação na Zona de Cisalhamento de Douro-
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Beira, com a qual se relaciona esta fase. Por isso, o plutão de Regoufe pode ser 

considerado como uma intrusão tardi-pós tectónica relativamente à 4ª fase de 

deformação hercínica. 

 

A título de conclusão, apresenta-se na Fig.4.2 uma síntese da estratigrafia, 

deformação, metamorfismo e magmatismo granítico na região de Regoufe. 
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CAPÍTULO V 

APLICAÇÃO DIDÁCTICA 

 

A disciplina de Biologia e Geologia faz parte da 
formação específica do Curso Geral de Ciências 
Naturais, é leccionada nos 10º e 11º anos de 
escolaridade, tendo como principal objectivo expandir os 
conhecimentos e competências relativas às áreas 
científicas da Biologia e da Geologia. Na área da 
Geologia, uma abordagem actualmente recomendada é a 
implantação de aulas de carácter prático, isto é, as 
chamadas “aulas de campo”, onde os alunos podem 
observar in locu aspectos geológicos, procurando 
motivá-los para o estudo da Geologia e que funcionam 
também como actividade de integração de saberes e de 
conhecimentos. 

Ao realizar trabalho de campo o aluno faz observações, interpretações, 

formula hipóteses e confronta-as, constrói modelos e manuseia materiais. Este 

contacto com o real pode contribuir para que alguns conceitos básicos de 

geologia, por exemplo, falha, dobra, contacto, fiquem mais claros para os alunos 

(PRAIA & MARQUES, 1997). Por outro lado, com a realização destas actividades o 

aluno pode adquirir ou desenvolver metodologias de pesquisa (investigação) em 
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campo que têm um papel importante nalgumas disciplinas, por exemplo Geologia, 

Biologia e Ecologia (ORION, 1998). 

Pode então considerar-se que o trabalho de campo tem como finalidades 

(PRAIA & MARQUES, 1997): 

a) mobilizar conhecimentos geológicos prévios; 

b) construir representações a partir das observações realizadas;  

c) suscitar problemas partindo de dúvidas e questões; 

d) estruturar hipóteses para as confrontar com os conhecimentos 

adquiridos; 

e) desenvolver atitudes e valores inerentes ao trabalho em ambiente 

natural.  

 
Tendo consciência das dificuldades que se apresentam a um professor que 

pretende implementar uma estratégia de Actividade Prática de Campo, o presente 

capítulo constitui uma sugestão de articulação da Saída de Campo com a 

estrutura curricular da disciplina de Biologia e Geologia - 11º ano, pretendendo 

ser um auxiliar para os professores que decidam enveredar por esta estratégia de 

aprendizagem. Apresentam-se igualmente propostas de materiais de apoio para a 

planificação e execução da actividade de saída de campo, para que, deste modo, 

qualquer professor do Ensino Básico e /ou Secundário possa adquirir 

conhecimentos relativos à região estudada e, utilizando os materiais aqui 

apresentados ou elaborando os seus próprios materiais possa, sem receios, 

proporcionar aos seus alunos uma estratégia de aprendizagem alternativa ao 

ensino entre quatro paredes. 

 

A área em estudo possui potencialidades didácticas susceptíveis de serem 

integradas nos conteúdos programáticos da disciplina de Biologia e Geologia, do 

11º ano de escolaridade, e permitem abordar conceitos relativos ao ambiente 

magmático e metamórfico, integrados na sub-unidade programática: “Processos e 

materiais geológicos importantes em ambientes terrestres” (M.E., D.E.S., 2003).  

 

Os materiais didácticos propostos para a actividade de Trabalho de Campo 

visam desenvolver: 
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- Técnicas de orientação no campo, leitura de mapas e interpretação de 

esquemas; 

- Manuseamento de alguns instrumentos de orientação, nomeadamente 

bússola e eventualmente GPS (Global Position System); 

- Procedimentos experimentais que ajudem a compreender os fenómenos 

geológicos observáveis no campo; 

- Capacidades de observação, de discussão e de síntese; 

- Competências necessárias para a aquisição de conhecimentos teóricos 

relativos a algumas etapas da história geológica de uma região; 

- Atitudes investigativas que ajudem a compreender e a interpretar as 

paisagens naturais; 

- Atitudes e valores inerentes ao trabalho em ambiente natural. 

 

Antes da implementação de uma actividade prática de campo como 

estratégia de aprendizagem no decurso de uma unidade programática torna-se 

necessário conhecer a geologia da região a visitar, uma vez que só deste modo 

se podem reconhecer as potencialidades pedagógicas e didácticas da área. 

Assim, aconselha-se aos professores a fazerem previamente a saída e a tomarem 

conhecimento dos aspectos geológicos que irão observar.  

 

5.1 – LOCALIZAÇÃO DO ITINERÁRIO 
 

A saída de campo é na Serra da Gralheira, no Centro-Norte de Portugal, 

mais especificamente na região de Regoufe, que contempla uma área de xistos e 

granitos, com aproximadamente 56 km2, a SE de Arouca e a N de São Pedro do 

Sul, como se pode constatar através da observação da figura 5.2. 

 

Há dois trajectos possíveis para se chegar a Regoufe (Fig. 5.1). Quem vem 

de Arouca, segue a estrada N326 e no cruzamento para Moldes, vira à esquerda, 

seguindo a estrada N510. Passa pelas povoações de Cela, Celadinha e Ponte de 

Telhe. Aqui, aparece uma bifurcação que liga a Rio de Frades e a Covelo de 

Paivô. Deve virar à esquerda, seguindo a N567 até ao cruzamento que liga a 
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Covelo de Paivô e a Regoufe. Aqui deve seguir a estrada da esquerda, em 

direcção a Regoufe. Para começar na primeira paragem, não deve seguir para a 

povoação, mas sim seguir a estrada em direcção a S. Pedro do Sul. A uns 4 km 

situa-se o primeiro afloramento a observar. 

 Partindo de S. Pedro do Sul, segue-se pela estrada N227 em direcção a 

Carvalhais e no cruzamento para a Serra da Arada, segue-se em direcção ao São 

Macário. Passa por Sá e no cruzamento para a aldeia de Candal, vira-se à direita. 

No cruzamento para São Macário vira-se à esquerda e aproximadamente 1 km à 

frente, surge outro cruzamento, no qual se deve tomar a direcção à esquerda. 

Tem-se uma vista panorâmica sobre os planaltos da Serra de São Macário e da 

Coelheira e passa-se pelo Portal do Inferno, um local com uma panorâmica 

fantástica sobre os declives abruptos que caracterizam a paisagem. Depois de 

passado o Portal do Inferno, vira-se no cruzamento seguinte à esquerda, a 

estrada cujo destino é a aldeia de Regoufe. A primeira paragem localiza-se junto 

à estrada, a cerca de 4 km antes de se chegar a Regoufe. 
 

 

N 

2 km 
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Fig. 5.1- Mapa de localização da região de Regoufe, com indicação dos acessos à área. A seta a 
vermelho assinala o início do itinerário geológico. 
 

Nos últimos anos, os acessos à região têm vindo a ser melhorados, no 

entanto estradas estreitas e curvas apertadas ainda são uma constante, pelo que 

é recomendado um meio de transporte não muito grande, para facilitar a 

realização de manobras. O ideal seria um autocarro pequeno, que permita chegar 

a alguns locais e fazer o transporte dos passageiros pelas diferentes paragens, 

sem qualquer problema. Salienta-se que a saída de campo tem a duração de um 

dia e as deslocações entre as paragens são feitas de autocarro. 
 

5.2 – BREVE CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA DA REGIÃO 
 

Toda a área é caracterizada por uma morfologia bastante acidentada, com 

fortes declives, que contrastam com uma topografia suave dos planaltos da Serra 

da Coelheira a SW, e da Serra do São Macário a SE, que atingem altitudes que 

ultrapassam os 700m (Fig. 5.2). A aldeia de Regoufe situa-se na vertente de um 

desses planaltos, a uma cota aproximada de 650m. 

A rede de drenagem é densa e bem hierarquizada, os rios e ribeiros 

correm geralmente em estreitos vales com percursos sinuosos, de que são 

exemplos os rios Paiva e Paivô. O rio Paivô, um afluente do rio Paiva é 

responsável pela drenagem de uma extensa área, ao qual se juntam ainda 

ribeiros como o de Regoufe, de Paivô, de Drave, de Moldes e da Pena Amarela, 

entre outros. 
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Fig. 5.2 - Enquadramento geográfico da região de Regoufe, assinalado a vermelho. As áreas 
assinaladas a verde, correspondem a zonas com altitude superior a 750m (adaptado de Sjluik, 
1963). 

A região é marcada pela existência de várias minas que foram alvo de 

intensa exploração no passado. Os minérios explorados eram o estanho e o 

volfrâmio e destinavam-se essencialmente ao fabrico de material bélico usado 

durante as primeira e segunda Guerras Mundiais. Esta exploração era feita por 

companhias estrangeiras, nomeadamente inglesas e alemãs e cessou no final 

dos anos 50. As minas mais importantes na área foram as de Regoufe e Rio de 

Frades conhecidas como Companhia Portuguesa de Minas e Companhia Mineira 

do Norte de Portugal, respectivamente. Restam as escombreiras, as ruínas das 

instalações e algum material abandonado, usado pelos mineiros, que são alvo de 

visita por curiosos devido ao seu interesse histórico e cultural.  

 

Sob o ponto de vista geológico, recomenda-se a leitura dos capítulos 

precedentes, onde se encontra um enquadramento geológico da região, inserido 

no quadro geológico da Península Ibérica e uma descrição pormenorizada da 

geologia da área estudada. No entanto, serão a seguir referidos alguns dos 

aspectos mais importantes da geologia da região, onde se insere este itinerário.  

A região de Regoufe situa-se na unidade designada por Maciço Hespérico, 

um dos vários maciços hercínicos que se encontra ao longo da Europa central e 
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ocidental e ocupa a parte centro-ocidental da Península Ibérica. Este maciço 

encontra-se subdividido em várias zonas, sendo a Zona Centro Ibérica aquela à 

qual pertence a região estudada. 

Observando o mapa geológico da região de Regoufe (Fig. 5.3), pode-se 

constatar a presença de dois grandes grupos litológicos distintos: 

metassedimentos e rochas graníticas. 

 

 

 
Fig. 5.3- Mapa geológico da área estudada (baseado em Sluijk, 1963). 

 

 

a) METASSEDIMENTOS: 
 

Na área podem ser reconhecidas três unidades litoestratigráficas, 

separadas entre si por lacunas estratigráficas, discordâncias angulares ou 

contactos tectónicos. A unidade mais antiga e que ocupa maior extensão na 

região é o Complexo Xisto-Grauváquico ante-Ordovícico, representado por uma 

alternância de pelitos e psamitos afectados pelo metamorfismo regional hercínico 

(Figs. 5.4 e 5.5), regra geral de baixo grau, excepto no extremo SW da área, onde 
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o grau metamórfico é maior, e nas auréolas de contacto do granito de Regoufe, 

onde os efeitos térmicos destas intrusões transformaram os metassedimentos em 

xistos mosqueados (Fig. 5.6) e corneanas (Fig. 5.7). 
 

Fig 5.4- Metassedimentos do CXG em Covelo 
de Paivô, com planos de estratificação 
preservados e subparalelos à xistosidade S1. 

 
Fig 5.5- Aspecto geral dos metassedimentos do 
CXG, de cor escura, com intercalações de níveis 
de composições diferentes, que lhes conferem 
as diferentes tonalidades. Afloramento em 
Covelo de Paivô. 

Fig. 5.6 - Xisto mosqueado apresentando 
porfiroblastos de cordierite, como resultado do 
metamorfismo de contacto, em Rio de Frades. 

Fig. 5.7 - Corneana em Covelo de Paivô. 

 

A segunda unidade é a sequência ordovícica, dobrada em sinclinal que 

aflora a nordeste e assenta em discordância sobre o CXG. 

A terceira unidade litoestratigráfica é constituída por conglomerados e 

arenitos do Carbónico Superior (Estefaniano B-C, WAGNER E SOUSA, 1983), de 

fácies continental e características pós-orogénicas e constituem a unidade 

paleozóica mais recente da região. A segunda e terceira unidades referidas não 

serão objecto de visita deste roteiro.  
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b) ROCHAS GRANÍTICAS: 
 

Há a salientar a existência na região de um corpo granítico que aflora na 

parte central da área formando um pequeno maciço circunscrito com uma 

extensão de cerca de 6 km2 de superfície exposta e de forma ligeiramente 

ovalada (Fig. 5.8). Trata-se do maciço granítico de Regoufe, datado com 280±8 

Ma pelo método Rb-Sr em rocha total (PINTO, 1985) e faz parte do grupo dos 

granitos pós-D4. É um granito moscovítico, de grão médio a grosseiro que 

apresenta, por vezes, alguns megacristais euédricos de feldspato potássico. O 

granito de Regoufe é intrusivo nas rochas do Complexo Xisto-Grauváquico, 

provocando nelas um metamorfismo de contacto que se sobrepõe aos efeitos 

prévios do metamorfismo regional hercínico. 

No encaixante metassedimentar, especialmente nas imediações de Covelo 

de Paivô há a registar a presença de filões pórfiros graníticos (Fig. 5.9) e de 

aplitos associados ao granito de Regoufe que cartograficamente apresentam uma 

disposição aproximadamente anelar relativamente à sua cúpula aflorante (Fig. 

5.3). Na figura 5.3 é também possível observar tanto no corpo granítico como 

numa auréola à volta desse corpo, a existência de uma rede de filões de quartzo 

geneticamente a ele associada, com mineralizações de W e Sn que, como já foi 

referido, foram alvo de exploração mineira no passado.  
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Fig. 5.8- Panorâmica do maciço granítico de 
Regoufe, vista de E. 

Fig. 5.9- Filão granítico próximo de Covelo de 
Paivô. 

 

 

5.3– OBJECTIVOS GERAIS DA SAÍDA DE CAMPO 
 

A presente saída de campo, para além de contribuir para a consecução 

dos objectivos da educação em geral e motivar os alunos para o conhecimento e 

resolução de problemas, permite criar neles o gosto pelas actividades ao ar livre e 

familiarizá-los com o trabalho de geologia de campo.  

Os objectivos gerais definidos para esta actividade de campo, são:   

- Saber utilizar a bússola como instrumento de orientaçao e de medição de 

atitudes; 

- Reconhecer diferentes litologias, com base na observação das rochas à 

superfície; 

- Reconhecer o contacto entre formações litológicas adjacentes; 

- Reconhecer diferentes fomações geológicas; 

- Apreciar in situ fenómenos de metamorfismo regional e de contacto; 

- Relacionar conceitos de metamorfismo com as estruturas petrológicas 

existentes nas formações estudadas; 

- Reconhecer rochas e minerais típicos do ambiente metamórfico; 

- Formular hipóteses explicativas dos fenómenos observados; 

- Desenvolver o gosto pelo trabalho em equipa.  

- Enquadrar as estruturas geológicas observadas nas grandes etapas da 

História e Evolução da Terra; 
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- Promover atitudes de respeito para com a Natureza; 

 

5.4 – TRABALHOS PRÉVIOS COM OS ALUNOS 
 

Há um conjunto de actividades que é conveniente realizar com os alunos 

antes da realização da saída de campo, de entre as quais se destacam: 

 

a) APRENDER A TRABALHAR COM A BÚSSOLA DE GEÓLOGO 
 

É importante que se desenvolva alguma prática no manuseamento da 

bússola de geólogo como instrumento de orientação (Fig. 5.10). Sugere-se que 

em aulas anteriores esta faculdade seja adquirida, para que o trabalho seja mais 

rentabilizado no campo, nomeadamente na aquisição de noções básicas de 

direcção e pendor de estruturas. 

Uma das bússolas mais usadas é o modelo SILVA®, ilustrada na figura 

5.10. 

 
Fig. 5.10 – Bússola de geólogo. 

 

 

b) APRENDER A UTILIZAR O MAPA TOPOGRÁFICO 
 
Para além da bússola, as cartas ou mapas topográficos têm igualmente 

uma utilidade extremamente importante. Num primeiro contacto com um mapa 
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topográfico, é importante que os alunos conheçam a escala do mapa e que façam 

automaticmente uma conversão de distâncias do mapa para o terreno e assim 

obterem uma noção aproximada do tempo necessário para se deslocarem uma 

determinada distância. Convém os alunos terem igualmente prática na 

interpretação das curvas de nível e que reconheçam que estas permitem uma 

representação cartográfica do modelado do relevo, o que atende a um sem 

número de finalidades, além, naturalmente, daquela que é a primordial, a 

visualização das formas do terreno, localização de picos, vales, planícies, entre 

outros. Pode também exercitar-se, em aulas prévias à saída de campo, a 

realização de pequenos perfis topográficos da área a visitar, como forma dos 

alunos se inteirarem de alguns aspectos da topografia da região. Para além disso, 

conhecer a simbologia utilizada nestes mapas é fundamental, bem como as 

coordenadas topográficas e sua utilidade. O professor pode ainda, em aulas 

prévias, introduzir o GPS (Global Position System) e durante a saída de campo, 

exemplificar como se usa e que informação fornece. 

 
c) APRENDER A UTILIZAR O MAPA GEOLÓGICO 

 
Um Mapa Geológico é um documento científico e técnico valioso onde se 

sintetiza, sobre uma base topográfica adequada, informação relativa aos materiais 

rochosos que ocorrem na região abrangida pela carta e aos fenómenos que os 

afectaram (REBELO, 1999). É a forma de comunicação mais rápida e eficiente do 

geólogo, apresentando factos e interpretações posicionados cartograficamente, o 

que permite uma visão abrangente e imediata da geologia da área representada. 

É importante que os alunos saibam interpretar um mapa geológico, 

nomeadamente a informação nele contida no que diz respeito à natureza e 

distribuição espacial das diferentes rochas, quer em superfície, quer em 

profundidade, à posição, atitude e idade relativa, ou absoluta, dessas formações 

rochosas, aos acidentes tectónicos verificados no decurso dos tempos geológicos 

(falhas, fracturas, dobras, etc.), à ocorrência de substâncias minerais com 

interesse económico, à localização de poços, nascentes naturais, furos de 

sondagem, pedreiras e de jazidas fossilíferas e estações arqueológicas 
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importantes. Os alunos devem reconhecer que toda esta informação - traduzida 

em cores e símbolos identificados na legenda – provém da síntese dos resultados 

de estudos de campo, investigação laboratorial, estudo de fósseis, análises 

químicas, observação de fotografias aéreas e (ou) satélite, consulta de 

bibliografia, de relatórios e testemunhos de sondagens. 

 

d) ANALISAR IMAGENS AÉREAS 
 
As imagens da superfície terrestre, obtidas por câmaras fotográficas ou 

outros dispositivos instalados em aviões ou satélites, constituem uma das mais 

poderosas ferramentas da cartografia geológica. Estas fotografias são feitas ao 

longo de linhas de voo, de forma sistemática, mantendo a altura de voo e, 

portanto, a escala aproximada das fotos, obtendo-se extensas áreas de interesse 

para os mais diversos tipos de estudos. 

A subreposição em 60%, de fotografias aéreas verticais consecutivas, com 

um aparelho específico, o estereoscópio (Fig. 5.11), permite simular o relevo 

tridimensionalmente, fazendo uso da visão estereoscópica humana.  

 

 

 
Fig. 5.11- Estereoscópio de espelho apropriado para observação de fotografias aéreas. 

 

 

As escolas, normalmente não estão munidas deste tipo de material, pelo 

que a alternativa não menos interessante, é a de aceder a sites que 

disponibilizam imagens aéreas espectaculares de todo o Mundo e seria 

igualmente uma forma de promover a interdisciplinaridade com a disciplina de 

Tecnologias da Informação e da Comunicação. Nas referidas aulas, os alunos 
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poderiam aceder ao site: http://earth.google.com, que apesar de não apresentar o 

relevo tridimensionalmente, permite-lhes fazer uma pesquisa na região de 

Regoufe, anotar os aspectos relevantes da topografia e localizar pontos 

estratégicos como por exemplo as Minas de Regoufe ou o cemitério de Covelo de 

Paivô, entre outros.  

 

e) REGISTAR INFORMAÇÃO  
 

Os dados de campo são registados num caderno de campo, pelo que se 

deve aliciar os alunos a obter um e a tirar dele o maior proveito. 

O formato e dimensões são ao critério de cada um, o que importa é passar 

a mensagem aos alunos da importância do caderno de campo no registo e 

descrição de dados, na representação esquemática de afloramentos, na 

descrição de paragens e outras informações de interesse. 

 O professor pode, no entanto, dar alguns conselhos práticos acerca do 

caderno de campo, cuja capa deve ser dura tanto para protecção como para 

auxiliar na medição de camadas com a bússola. As folhas devem ser, de 

preferência, quadriculadas facilitando assim o desenho esquemático de 

afloramentos e de secções geológicas. Deve anotar-se o roteiro de cada 

percurso. A descrição dos dados é, normalmente, pontual: descreve-se 

afloramento por afloramento e estes são numerados sequencialmente no 

caderno. Esta descrição é acompanhada de representações geológicas 

esquemáticas correspondentes a cada percurso ou local ou a algum aspecto de 

interesse.  

A linguagem deve ser clara, directa, sem palavras desnecessárias. Frases 

curtas facilitam a compreensão do assunto. É de evitar usar termos rebuscados 

que dificultem o entendimento. Na primeira página da caderneta, além do nome 

do seu proprietário, pode colocar-se a declinação magnética usada na bússola de 

geólogo e outros dados de interesse geral.  

 

f) CONHECER O MATERIAL NECESSÁRIO PARA O CAMPO 
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- Mapa topográfico 

- Martelo de geólogo 

- Bússola de geólogo 

- Lupa 

- Caderno de Campo 

- Lápis e borracha 

- Lápis de cor 

- Régua e transferidor 

- Sacos para amostras 

- Etiquetas 

- Máquina fotográfica 

- Roupa e calçado confortáveis 

- Mochila 

- Água 

- Comida 
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5.5 – SELECÇÃO DAS PARAGENS 
 

Atendendo ao estudo previamente realizado na área de Regoufe/Covelo de 

Paivô, foi seleccionado um itinerário, para a implementação de uma Actividade 

Prática de Campo, tendo em conta as potencialidades didácticas da região, 

possibilitando a abordagem de vários conceitos / conteúdos geológicos.  

O itinerário que se propõe consta de sete paragens, ilustradas na figura 

5.12, sendo o grau de dificuldade baixo, uma vez que a deslocação entre elas 

será feita de autocarro. 
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Fig. 5.12- Itinerário da Saída de Campo, assinalado numa base topográfica correspondente a 
parte das folhas n.º 155 (Arouca) e 156 (Reriz-Castro Daire) da Carta Militar de Portugal, na 
escala 1:25.000, publicadas pelo Instituto Geográfico do Exército. 

 

Os locais seleccionados para a realização de actividades de campo com os 

alunos, tiveram em consideração as seguintes características: 

• Possuírem aspectos geológicos claros e elucidativos relacionados com 

os objectivos e conceitos a estudar nesta unidade de ensino; 

• Possuírem rochas que traduzam diferentes ambientes de formação 

(magmático e metamórfico); 

• Suscitarem questões/problemas que possam ser investigadas; 

• Serem localizadas em locais pouco acidentados e com espaço 

suficiente para os alunos poderem desenvolver as actividades propostas. 

 

Tendo em conta os critérios anteriormente definidos, as sete paragens são 

as seguintes:  

 
 

PARAGEM 1 – Metassedimentos do Complexo Xisto-Grauváquico 

deformados (observação de dobras) afectados por 

metamorfismo regional. 

PARAGEM 2 – Observação do metamorfismo de contacto nos 

metassedimentos. 

PARAGEM 3 –  Observação do granito de Regoufe nas antigas instalações 

mineiras.  

PARAGEM 4 – Observação de encrave de metassedimento no contacto com 

o granito. 

PARAGEM 5 – Contacto geológico entre o granito de Regoufe e os 

metassedimentos do Complexo Xisto-Grauváquico no Alto do 

Capelinho (observação ao longo da estrada). 

PARAGEM 6- Filão granítico perto de Covelo de Paivô.  

PARAGEM 7 – Panorâmica geral do maciço de Regoufe vista de Este 

(opcional). 
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Aproveitando os materiais didácticos construídos para esta saída de campo, 

elaborou-se uma visita interactiva virtual à região, em formato HTML, que consta 

num CD-ROM na contra-capa deste trabalho. 

5.5.1- PARAGEM 1  
 
5.5.1.1- Localização 
Coordenadas: UTM 579975E 4526400N  (altitude: 830m) 
 

A primeira paragem localiza-se a cerca de 2,5km a nordeste de Regoufe, 

junto à estrada, a uma cota aproximada de 750m, com vista panorâmica sobre a 

aldeia de Covas do Monte (Fig. 5.13). Acima do nível da estrada há bons 

afloramentos, onde são propostas algumas actividades práticas, as quais os 

alunos poderão efectuar e registar as observações no respectivo caderno de 

campo. 

 

 
Fig. 5.13- Vista panorâmica sobre a aldeia de Covas do Monte. 

 

5.5.1.2- Descrição geológica 
 

Geologicamente, esta paragem localiza-se em ambiente metamórfico 

regional, de baixo grau, da zona da clorite, ocorrido antes da intrusão do granito. 

As rochas existentes são metassedimentos pertencentes ao Complexo Xisto-

Grauváquico, e esta paragem permite ter uma visão panorâmica do modo como 

aflora o CXG na região. As litologias dominantes nos metassedimentos são 
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metapelitos de grão muito fino que se intercalam com níveis de composição 

psamítica (metagrauvaques) (Figs. 5.4 e 5.5). A espessura dos estratos ainda 

preservados é variável, desde alguns milímetros a vários decímetros. Embora 

ambas as litologias apresentem um grão fino, reconhecem-se facilmente no 

terreno, pois as suas diferenças mineralógicas reflectem-se na cor e na textura. 

Com efeito, os metagrauvaques, com maior quantidade de quartzo, apresentam 

uma cor mais clara que a dos metapelitos adjacentes. A xistosidade está melhor 

impressa nos metapelitos, mais ricos em micas, tornando-os muito físseis e 

susceptíveis à meteorização, contrastando com os metagrauvaques cujas 

características mineralógicas e texturais os tornam mais resistentes aos 

processos externos. 

Durante a primeira fase de deformação hercínica, os estratos do CXG 

foram dobrados com xistosidade de plano axial (S1) associada. Algumas destas 

dobras mesoscópicas, com eixo vertical, podem ser vistas nesta paragem (Fig. 

5.14).  

 

 
Fig. 5.14- Dobra D1, com eixo vertical. 

 

Normalmente, a xistosidade S1 está subparalela à estratificação (S0). 

Contudo, quando nos encontramos nas proximidades duma zona de charneira de 

grande escala as duas superfícies, S1 e S0, são muito oblíquas (Fig. 5.15). 
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(a)

(b)

(c)

 

Fig. 5.15- Esquema mostrando as relações 
entre a estratificação e a xistosidade de plano 
axial nas dobras (baseado em HOBBS et al., 
1981). Nas zonas de charneira (a e b), a 
xistosidade e a estratificação são muito 
oblíquas, enquanto que nos flancos são quase 
paralelas (c). 

 

 

A xistosidade S1 apresenta inclinações elevadas, geralmente entre 70º e 

90º, mas a sua direcção não é constante (Fig. 5.3). A variação da orientação da 

S1 deve-se a que foi dobrada a várias escalas pela 4ª fase de deformação 

hercínica. As dobras mesoscópicas de 4ª fase têm eixos verticais ou muito 

inclinados para SE e os planos axiais apresentam orientação NW-SE, vertical. A 

integração dos dados da orientação dominante da S1 nos afloramentos permite 

desenhar no mapa as trajectórias da xistosidade, obtendo-se uma imagem das 

dobras de fase 4 à escala cartográfica (Fig. 5.3). 

 
 

5.5.1.3- Objectivos específicos 
 
- Saber situar-se no mapa topográfico. 

- Reconhecer na paisagem a litologia apresentada. 

- Descrever, em termos de textura e composição mineralógica a rocha 

aflorante. 

- Reconhecer deformações nas rochas. 

- Identificar o plano axial de dobras. 

- Identificar planos de estratificação e de xistosidade. 

- Saber medir direcção e pendor de estruturas, com a ajuda da bússola. 

- Representar sobre o mapa topográfico as medições efectuadas, utilizando 

a simbologia adequada. 
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5.5.1.4- Recomendações didácticas 
 

1. Realizar previamente actividades de interpretação de um mapa 

topográfico, especialmente na localização e orientação com a bússola. Se 

houver possibilidade, pode usar-se um GPS, bem como exemplficar-se o 

seu manuseamento. 

2. Explicar na aula os conceitos de direcção e pendor de um estrato, a 

utilização da bússola e a simbologia utilizada para se representarem as 

estruturas no mapa.  

3. Mostrar aos alunos blocos diagrama para que neles possam interpretar 

dobras. Seria interessante, em laboratório, realizar modelos em plasticina 

ou outros materiais plásticos que representem diferentes tipos de dobras.  

4. No campo, convém utilizar planos de estratificação e/ou xistosidade bem 

definidos, para levar a cabo a prática de medição da direcção e pendor 

dos mesmos. 

5. Sugere-se que os alunos se organizem em grupos de três. 

 

5.5.1.5- Actividades 
 

1. Com a ajuda do teu professor, localiza no mapa topográfico o lugar 
em que te encontras. 
Na primeira paragem de qualquer viagem , é normal os alunos saírem do autocarro, ainda 

ensonados e cheios de preguiça, pelo que é fundamental o professor incentivá-los para começar a 

trabalhar. Para isso, deve fornecer a cada um uma bússola, um martelo e pedir-lhes que retirem o 

mapa topográfico. Devem olhar o mapa com atenção e relembrar conceitos de escala e Norte. Os 

alunos, com o auxílio da bússola vão identificar o Norte e orientar o mapa. O professor deverá 

chamar a atenção para alguns aspectos topográficos na paisagem e os alunos devem identificá-

los no mapa. Depois do professor identificar com os alunos o ponto exacto onde se encontram, 

procede-se à identificação de vários aspectos, nomeadamente o traçado da estrada, as linhas de 

água, pontos elevados  existentes no campo de visão, povoações, entre outros. Na eventualidade 

da existência de um GPS e após o professor ter explicado, em aulas prévias, o seu 

funcionamento, pode mesmo fazer-se a brincadeira do “Vamos ver se o GPS não está enganado!”. 

Para isso, depois da leitura das coordenadas no GPS, os alunos vão procurá-las no mapa, com a  

ajuda de uma régua e verificar se coincidem com o local onde se encontram, assinalando-o no 

mapa. 
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2. Observa as rochas que se encontram em teu redor e tendo em conta as 
suas características, procura identificá-las.  
Os alunos devem inicialmente atender à cor da rocha, à sua textura, minerais visíveis, perceber 

que se trata de uma rocha metamórfica, com foliação bem marcada e concluir que é um filádio. 

 

3. Colhe uma amostra de rocha e guarda-a num saco de amostras, 
devidamente identificado.  
A amostra colhida neste local terá como finalidade uma posterior comparação com outras 

amostras em paragens seguintes. 

 

4. No afloramento é possível observar uma foliação. Procura identificá-la.  
O alinhamento preferencial dos filossilicatos confere à rocha uma anisotropia planar, que no texto 

é referida como xistosidade. 
 
5. Recolhe dados de direcção e pendor da xistosidade, em pelo menos, três 
locais desta paragem e regista a informação na tabela que se segue. 
 
 
 
 
Como se pode observar na figura 5.3, a xistosidade tem uma orientação geral E-W subvertical, 

logo as direcções e pendores obtidos pelos alunos devem ser próximos destes. 

 

6. Assinala no mapa, com a sua simbologia correspondente, os dados de 
xistosidade recolhidos.  
As estruturas planares, como é o caso da xistosidade, são normalmente representadas nos mapas 

com uma simbologia que no geral é constituída por três partes: 1) a linha que define a direcção, 

que deve ser suficientemente longa de modo a que o azimute possa ser medido com rigor no 

mapa; 2) a indicação do pendor, que deve ser marcado a meio e num dos lados da linha que 

define a direcção, indicando o sentido da inclinação do plano; 3) o valor do ângulo do pendor do 

lado para o qual inclina o plano. As excepções são: a atitude dos planos verticais cujo pendor é 

sempre 90 graus; a atitude dos planos horizontais, cujo pendor é zero graus e não têm direcção 

definida. Ex:            (N40E;85SE). 

 

Lugar Direcção Pendor 

1   

2   

3   

85 
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7. Compara-os com os dos outros grupos. O que concluis? 
Conclui-se que a xistosidade apresenta inclinações elevadas, geralmente entre 70º e 90º e 

direcção aproximada E-W.  

 
8. Como já deves ter reparado, existem dobras no afloramento. 
Identifica-as. 
É fácil de reconhecer que as rochas deste afloramento se enconram deformadas podendo 

identificar-se além da foliação, dobramentos vários. 

 

9. Observa a dobra e elabora um esboço da mesma, assinalando os 
seguintes elementos: flancos, superfície axial, e charneira. (Podes também 
fazer o seu registo fotográfico). 

          
                                                          
10. Realiza a medição da direcção e pendor do plano axial da dobra.  
A direcção e pendor do plano axial da dobra deve ser aproximadamente N80E; 85SW. 

 

10.1. Compara os resultados com os valores obtidos da medição da 
xistosidade. O que concluis? 
A direcção do plano axial da dobra é sub-paralelo à da xistosidade. A xistosidade é uma 

xistosidade de plano axial, ou seja, é contemporânea à formação destas dobras. 

 

 
 
 
 
 
5.5.2- PARAGEM 2  



xxv 

 
5.5.2.1- Localização 
Coordenadas: UTM 573725E 4527075N  (altitude: 770m) 
 

A segunda paragem fica a cerca de 2 km da paragem anterior, justamente no 

cruzamento que faz a ligação para a povoação de Regoufe à esquerda e para 

Covelo de Paivô em frente.  

 
 
5.5.2.2- Descrição geológica 

 

As rochas presentes no afloramento são pertencentes ao Compelo Xisto-

Grauváquico e foram afectadas pelo metamorfismo de contacto induzido pela 

intrusão do granito de Regoufe. Os efeitos do metamorfismo de contacto nos 

metassedimentos são reconhecidos no campo através do aparecimento de 

porfiroblastos de cordierite, conferindo às rochas um aspecto “pintalgado”, daí a 

designação de xisto mosqueado. Estes porfiroblastos, com forma ovalada e cor 

cinza escuro, podem atingir 0,5cm de diâmetro e distribuem-se aleatoriamente 

nas rochas (Fig. 5.6). 

Os efeitos térmicos associados à intrusão magmática provocaram um 

metamorfismo de contacto nas rochas encaixantes, gerando novas paragéneses 

que se sobrepõem e obliteram em parte as associações minerais do 

metamorfismo regional prévio. Contudo, apesar das transformações sofridas, 

algumas das estruturas primárias das rochas, como por exemplo as superfícies de 

estratificação, foram preservadas, identificando-se com facilidade no campo. 

Nas rochas encaixantes, a auréola de metamorfismo de contacto é 

assimétrica, apresentando maior largura do lado ocidental (uns 3km) do que a 

norte, este e sul do plutão, onde a sua extensão não ultrapassa 1km. Segundo 

Sluijk (1963), esta assimetria sugere que parte da cúpula do corpo granítico não 

está exposta, encontrando-se a pouca profundidade do lado oeste da actual área 

exposta (Figs. 5.3 e 5.16). 
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Fig. 5.16- Cortes geológicos, mostrando a forma dos contactos do granito de Regoufe em 
profundidade. Redesenhado a partir de SLUIJK (1963). 
 
5.5.2.3- Objectivos específicos 
 

- Saber situar-se no mapa topográfico. 

- Reconhecer na paisagem a litologia apresentada. 

- Identificar na rocha a presença de minerais típicos de metamorfismo de 

contacto. 

- Descrever, em termos de textura e composição mineralógica a rocha 

aflorante. 

- Identificar planos de estratificação e de xistosidade. 

- Saber medir direcção e pendor de estruturas, com a ajuda da bússola. 

- Representar sobre o mapa topográfico as medições efectuadas, utilizando 

a simbologia adequada. 

 

5.5.2.4- Recomendações didácticas 
 

1. Realizar previamente actividades de interpretação de um mapa 

topográfico, especialmente na localização e orientação com a bússola.  

2. Explicar na aula os conceitos de direcção e pendor de um estrato, a 

utilização da bússola e a simbologia utilizada para se representarem 

medições sobre o mapa.  



xxvii 

3. No campo, convém utilizar planos de estratificação e/ou xistosidade bem 

definidos, para levar a cabo a prática de medição da direcção e pendor 

dos mesmos. 

4. Explicar na aula o conceito de metamorfismo de contacto. 

5. Os alunos podem organizar-se em grupos de três. 

 
5.5.2.5- Actividades 
 

1. Localiza no mapa topográfico o lugar onde te encontras. 
Remete-se o professor para a resposta à pegunta 1 da paragem anerior. 

 

2. Faz a descrição da litologia observada neste afloramento rochoso. 
A rocha presente no afloramento é um metapelito de grão muito fino e de cor clara, com 

foliaçãobem marcada e com porfiroblastos dispersos. Trata-se de um xisto mosqueado.   
Apresentam porfiroblastos ovalados de cordierite dispersos aleatoriamente na rocha. 

 
3.  Retira a rocha colhida na paragem anterior e compara-a com a deste 
afloramento. Não te esqueças de colher uma também neste local e guardá-la 
no saco de amostras, devidamente identificado. 
3.1- Estabelece as diferenças entre elas. 
As rochas deste afloramento apresentam porfiroblastos dispersos aleatoriamente, que não são 

observados nas do afloramento anterior. 

 
4. A rocha apresenta portfiroblastos de um mineral típico de metamorfismo 
de contacto. Com a régua, mede a sua dimensão e com a ajuda do teu 
professor, tenta identifcá-lo. 
As suas dimensões rondam os 0,5cm de diâmetro. É um mineral de cor cinzenta, frequentemente 

bastante alterado e de forma ovalada, conferindo à rocha um aspecto pintalgado, levando a 

identificá-lo como sendo a cordierite.  

5. Formula uma hipótese para a sua origem. 
O metamorfismo de contacto provocado pela intrusão do granito de Regoufe induziu a 

transformação das rochas encaixantes, sendo os seus efeitos visíveis no campo através do 

aparecimento destes porfiroblastos de cordierite. Estes minerais formaram-se como consequência 

da acção da temperatura induzida pela intrusão do granito de Regoufe.  
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5.5.3- PARAGEM 3  
 
5.5.3.1- Localização 
Coordenadas: UTM 573050E 4525900N  (altitude: 650m) 

 

Esta paragem é nas Minas de Regoufe (Fig. 5.17). A cerca de 1km da 

paragem anterior, aparece um cruzamento que faz a ligação a Covelo de Paivô à 

direita e à povoação de Regoufe e às minas à esquerda. Deve seguir-se a estrada 

da esquerda até aparecer uma bifurcação, onde se deve tomar a estrada da 

direita, em direcção às minas. A partir deste ponto, os alunos seguirão a pé tanto 

para visitar as antigas instalações mineiras e realizar as actividades propostas 

como para a paragem seguinte, uma vez que se torna difícil conduzir e manobrar 

o autocarro até à povoação.  

 

 
Fig. 5.17- Minas de Regoufe. 

 

5.5.3.2- Descrição geológica 
 

Nas minas de Regoufe, a litologia a observar é o granito. Este granito 

forma um pequeno plutão que aflora numa extensão de 6 km2, aproximadamente. 

No actual nível de erosão, o maciço granítico tem uma forma mais ou menos 

circular, ligeiramente alongada segundo a direcção NW-SE (Fig. 5.3). Datado com 

280±8 Ma pelo método Rb-Sr em rocha total (PINTO, 1985), faz parte do grupo dos 

granitos pós-D4. Trata-se de um granito moscovítico, de grão médio a grosseiro 
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que apresenta, por vezes, alguns megacristais euédricos de feldspato potássico, 

que podem atingir os 10 cm de comprimento. Em alguns afloramentos é possível 

observar uma orientação preferencial dos megacristais de feldspato, definindo 

uma fraca foliação magmática, oblíqua aos contactos e com orientação NW-SE, 

subvertical, o que sugere um controlo tectónico durante a instalação do magma 

(Fig. 5.18). A turmalina é um acessório bastante comum no plutão, apresentando-

se em cristais prismáticos estriados, de cor negra, com poucos milímetros de 

comprimento, por vezes dispostos em agregados. Localmente, são também 

visíveis, dispersos na massa granítica, cristais de arsenopirite que, regra geral, 

estão rodeados por uma auréola de alteração de cor acastanhada. 

 

  
Fig. 5.18- Granito de Regoufe, com megacristais de feldspato potássico, nas minas de Regoufe. 

 

 

Como sucede na generalidade dos maciços intrusivos, o granito de 

Regoufe apresenta numerosas diaclases, estando algumas delas preenchidas por 

filões de quartzo de espessuras centrimétricas (Fig. 5.19)  a métricas. Os filões de 

quartzo estão amplamente representados na zona quer no interior do plutão 

granítico, quer nos metassedimentos envolventes, dentro e fora da auréola de 

metamorfismo de contacto. A eles estão associadas as mineralizações de 

estanho e volfrâmio, alvo de exploração mineira no passado. 
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Fig. 5.19- Diaclases no Granito de Regoufe, algumas delas preenchidas por filões de quartzo. 

 

Nas minas de Regoufe, os alunos terão a oportunidade de fazer, em primeiro 

lugar, uma descrição macroscópica do granito em termos de textura e minerais 

visíveis e depois observar e medir as atitudes de diaclases presentes no granito 

de Regoufe, preenchidas ou não por filões de quartzo; podem ainda visitar as 

antigas instalações mineiras, onde resta alguma maquinaria abandonada (Fig. 

5.20) e habitações em ruína que testemunham a outrora actividade aí realizada. 

 

  

 
 

Fig. 5.20- Alguma maquinaria utilizada nas minas de Regoufe. 
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5.5.3.3- Objectivos específicos 

 
- Saber situar-se no mapa topográfico. 

- Reconhecer na paisagem a litologia apresentada. 

- Descrever, em termos de textura e composição mineralógica a rocha 

aflorante. 

- Identificar a presença de diaclases no granito. 

- Saber medir direcção e pendor de diaclases, com a ajuda da bússola. 

- Representar sobre o mapa topográfico as medições efectuadas, utilizando 

a simbologia adequada. 

- Tentar perceber como laborava a exploração. 

 

5.5.3.4- Recomendações didácticas 
 

1. Identificar rochas magmáticas e suas características mais importantes: 

textura e composição mineralógica.  

2. Realizar previamente actividades de interpretação de um mapa 

topográfico, especialmente na localização e orientação com a bússola.  

3. Explicar na aula os conceitos de direcção e pendor de um plano de 

diaclase, a utilização da bússola e a simbologia utilizada para se 

representarem medições sobre o mapa.  

4. Explicar na aula o processo de diaclasamento e formação de caos de 

blocos.  

6. Os alunos podem organizar-se em grupos de três. É conveniente que as 

medições efectuadas pelos diferentes grupos sejam em locais diferentes. 

7. Uma vez que o deslocamento até à paragem seguinte é pedonal, deve ser 

marcada uma hora e local de encontro específicos  entre os grupos de 

trabalho e o professor, para que se desloquem todos juntos até à 

povoação. 
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5.5.3.5- Actividades 
 

1. Localiza no mapa topográfico o lugar onde te encontras. 
 
2. Faz a descrição da litologia deste afloramento.  
Trata-se de uma rocha magmática, com textura fanerítica, de grão médio a grosseiro que 

apresenta grãos de quartzo,  alguns megacristais euédricos de feldspato, que podem atingir os 10 

cm de comprimento e ainda moscovite. Os  alunos devem concluir que se trata de um granito 

moscovítico.  

 

3. Como processo de alteração superficial de um maciço granítico, pode 
formar-se um determinado tipo de paisagem. Identifica-o. 
Pretende chamar-se a atenção para a paisagem em “Caos de Blocos”. 

 

4. A presenta uma explicação para a formação deste tipo de paisagem. 
Este tipo de paisagem é o resultado da alteração do granito.  

        
Normalmente os maciços graníticos apresentam inúmeras superfícies de fractura, as diaclases, 

que os dividem em enormes blocos, grosseiramente paralelipídicos. A rede de diaclases favorece 

a alteração da rocha, sendo as zonas mais expostas dos blocos rochosos as mais afectadas. 

Estes desintegram-se gradualmente, convertendo-se numa areia grosseira como resultado da 

alteração química dos minerais presentes.   

 

5. Faz a medição da direcção e pendor de cinco diaclases, registando se 
se encontram preenchidas ou não por filões de quartzo. 
 
 
 
 

 

Diaclase Direcção Pendor Observações 

1    

2    

3    

4    

5    
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Aconselha-se que o professor leia as páginas 52, 53 e 54 do Capítulo III e perceba que existem 

três famílias de diaclases, sendo duas delas mais importantes. Os alunos podem projectar as 

direcções das diaclases medidas sobre um diagrama idêntico ao da figura. 

 

6. Colhe uma amostra de rocha e guarda-a num saco de amostras, 

devidamente identificado. 

 
 
5.5.4- PARAGEM 4  
 
5.5.4.1- Localização 
Coordenadas: UTM 573175E 4525750N  (altitude: 600m) 
 

Esta paragem localiza-se na povoação de Regoufe. Os alunos podem fazer 

o trajecto a pé, uma vez que de autocarro se torna difícil chegar ao local 

pretendido e fazer inversão de marcha.  
 
5.5.4.2- Descrição geológica 
 

Neste local é possível observar o contacto entre as duas litologias. Este 

contacto é brusco e próximo da vertical (Fig. 5.21). Trata-se, contudo de um 

encrave, resultante da incorporação de metassedimentos no magma aquando a 

sua ascensão. 

 
Fig. 5.21 – Encrave metassedimentar, em Regoufe. 
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5.5.4.3- Objectivos específicos 

 
- Saber situar-se no mapa topográfico. 

- Reconhecer o contacto entre duas litologias adjacentes. 

- Descrever o tipo de contacto observado. 

- Saber medir a direcção e o pendor de um contacto litológico 

 
5.5.4.4- Recomendações didácticas 

 

1. Explicar previamente o que é um contacto litológico. 

2. Os alunos devem saber identificar e caracterizar diferentes tipos de 

contactos litológicos que pode ser feito com a ajuda de esquemas 

ilustrativos. 

 

5.5.4.5- Actividades 

 

1. Localiza no mapa topográfico o lugar onde te encontras. 
 
2. Faz o esboço do afloramento observado, identificando as diferentes 
litologias observadas. 
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3. Descreve, de forma sucinta, o afloramento em questão e o seu modo 
de formação.  
Trata-se de um encrave, resultante da incorporação de metassedimentos no magma aquando a 

sua ascensão, o que é frequente em intrusões que atingiram níveis crustais relativamente 

elevados, onde a crusta tem um comportamento frágil e o magma granítico penetra através de 

fracturas já existentes e/ou que foram induzidas pela própria intrusão. Este mecanismo de 

ascensão permite que fragmentos das rochas envolventes, isolados pelas fracturas, sejam 

incorporados mecanicamente ao magma.  

 

 
 
5.5.5- PARAGEM 5  
 
5.5.5.1- Localização 
Coordenadas: UTM 572500E 4527650N  (altitude: 820m) 

 

Os alunos devem ser levados de autocarro pela estrada que faz a ligação a 

Covelo de Paivô e devem ser deixados na primeira curva, a seguir ao cruzamento 

para Fragoselas. O trajecto que se segue, no Alto de Capelinho, é pedonal e 

acompanha a estrada, com uma extensão de aproximadamente 1km.  

 
 
5.5.5.2- Descrição geológica 

 

Ao longo do trajecto, é possível observar o contacto irregular entre o 

granito e os metassedimentos do Complexo Xisto-Grauváquico. Estes contactos 

são bruscos e verticalizados e fáceis de reconhecer no terreno (Fig. 5.22). 
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Fig. 5.22- Contacto entre o granito de Regoufe e os metassedimentos do CXG. 

 
5.5.5.3- Objectivos específicos 

 
- Saber situar-se no mapa topográfico. 

- Reconhecer o contacto entre duas litologias adjacentes. 

- Descrever o tipo de contacto observado. 

- Saber medir a direcção e o pendor de um contacto litológico. 

 
5.5.5.4- Recomendações didácticas 

 

1. Explicar previamente o que é um contacto litológico. 

2. Os alunos devem saber identificar e caracterizar diferentes tipos de 

contactos litológicos. Isto pode ser feito com a ajuda de esquemas 

ilustrativos. 

3. Os alunos devem usar lápis de cor para representar sobre o mapa 

topográfico as diferentes litologias. 

 
 
 
 
 



xxxvii 

5.5.5.5- Actividades 
 

1. Localiza no mapa topográfico o lugar onde te encontras. 
2. Vais percorrer a pé, cerca de 1km, junto à estrada e observar 
atentamente as litologias presentes.  
Ao longo do trajecto, é possível observar o contacto irregular entre o granito e os 

metassedimentos do Complexo Xisto-Grauváquico. Estes contactos são bruscos e verticalizados e 

fáceis de reconhecer no terreno. 

 

2.1. Assinala no mapa topográfico, com cores distintas e devidamente 
identificadas, a ocorrência de cada uma das duas litologias, ao longo do 
trajecto.  
2.2. Assinala no mesmo mapa, com uma linha descontínua, os contactos 
prováveis entre as litologias e regista a sua atitude. 
 

 
 

3. Caracteriza o contacto observado. 
Trata-se de um contacto brusco e verticalizado. 

 
 
 
 
 
 

250 m 

N

Granito de Regoufe 
 
Metassedimentos 
 
Contacto Litológico 
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5.5.6- PARAGEM 6  
 
5.5.6.1- Localização 
Coordenadas: UTM 569550E 4526650N  (altitude: 350m) 
 

Para se chegar ao ponto de paragem, segue-se a estrada em direcção a 

Covelo de Paivô. Perto da povoação, atravessa-se uma estreita ponte, a qual dá 

acesso à estrada que faz a ligação a Arouca. Todo este percurso a partir daqui é 

feito paralelamente ao rio Paivô. A paragem localiza-se a cerca de 2km, onde se 

observará um filão granítico existente em domínio metassedimentar.  

 

5.5.6.2- Descrição geológica: 
 

Na dependência do plutão de Regoufe, ocorrem nos metassedimentos 

envolventes numerosas intrusões de corpos de natureza granítica, principalmente 

no ecaixante ocidental do granito (Fig. 5.3). 

Intruem discordantemente os metassedimentos do Complexo Xisto-

Grauváquico e inclinam entre 15º e 40º em sentido oposto ao limite cartográfico 

do plutão, sendo a designação mais correcta para estes corpos intrusivos a de 

diques. Bons afloramentos de alguns deles podem ser observados ao longo da 

estrada que acompanha o percurso do rio Paivô a oeste de Covelo de Paivô, de 

entre os quais o local desta paragem (Fig. 5.23). Esta paragem é em Covelo de 

Paivô, uma povoação a Oeste de Regoufe e tem como objectivo a observação de 

filões graníticos existentes em domínio metassedimentar, onde se podem colher 

informações relativamente à sua espessura, direcção e pendor. Os alunos 

poderão também sugerir hipóteses explicativas para o aparecimento dos filões 

graníticos e inferir a sua posição relativamente ao granito de Regoufe. 
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Fig.5.23- Filão granítico. Afloramento na estrada que acompanha o percurso do rio Paivô a oeste 
de Covelo de Paivô. 
 

Atendendo ao mapa da figura 5.3, percebe-se que a distribuição destes 

corpos é aproximadamente paralela ao contacto do maciço, descrevendo um 

padrão anelar e sugerindo uma estreita relação genética com a massa granítica 

de Regoufe.  

 

A título de curiosidade, no trajecto até ao local de paragem, tem que se 

atravessar uma ponte sobre o rio Paivô, na povoação de Covelo de Paivô. Da 

referida ponte, são visíveis, no leito do rio, alguns aspectos interessantes da 

geologia, tais como planos de estratificação muito bem visíveis, em afloramentos 

rochosos muito polidos pela água (Fig. 5.24), as marmitas de gigante (Fig. 5.25), 

entre outros . 
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Figs. 5.24- Vista panorâmica da ponte sobre o rio Paivô, em Covelo de Paivô, à esquerda e à 
direita, pormenor dos planos de estratificação bem preservados e visíveis. 

 
Fig. 5.25 - Marmita de Gigante 

 
5.5.6.3- Objectivos específicos 
 

- Saber situar-se no mapa topográfico. 

- Reconhecer a existência de filões graníticos. 

- Recolher dados de campo sobre os filões graníticos (espessura, direcção e 

pendor). 

- Identificar o contacto entre duas litologias adjacentes. 

- Descrever o tipo de contacto observado. 

- Saber medir a direcção e o pendor de um contacto litológico. 

- Apresentar hipóteses explicativas para o aparecimento de filões graníticos. 
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5.5.6.4- Recomendações didácticas 
 

1. Explicar previamente o que é um contacto litológico. 

2. Os alunos devem saber identificar e caracterizar diferentes tipos de 

contactos litológicos. Isto pode ser feito com a ajuda de esquemas 

ilustrativos. 

3. Realizar previamente pequenos perfis e cortes topográficos, usando os 

mapas topográfico e geológico da área. 

 
5.5.6.5- Actividades 
 

1. Localiza no mapa topográfico o lugar onde te encontras. 
 
2. Observa atentamente o afloramento e as litologias presentes. 
2.1. Identifica-as. 
Observam-se metassediementos e rocha granítica. 

 

2.2. Faz o seu esboço, identificando o contacto litológico. 
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3. Procede à medição da direcção e pendor do contacto. 
A orientação é sensivelmente NS,40ºW. 

 

4. Qual a relação entre a xistosidade e o contacto? 
O contacto é discordante relativamente à xistosidade dos metassedimentos. 
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5. Com base no mapa geológico e  com a ajuda do teu professor elabora 
um corte NE-SW mostrando a relação do contacto granítico com o 
encaixante e a posição relativa deste filão granítico, em profundidade. 
Aconselha-se o professor a consultar o texto explicativo da figura nas páginas 47 e 48 assim como 

as páginas 55, 56 e 57 do Capítulo III. 

 
 
 
5.5.7- PARAGEM 7  

 
5.5.7.1- Localização 
Coordenadas: UTM 574750E 4525375N  (altitude: 980m) 

 

A sétima paragem é opcional, pois só faz sentido se o caminho de regresso 

for em direcção ao São Macário; permite uma visão panorâmica de todo o maciço 

granítico de Regoufe, com identificação do ponto mais alto.  É um bom momento 

para fazer um registo fotográfico ou um esboço do maciço granítico de Regoufe 

(Fig. 5.26). 
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Fig. 5.26- Vista panorâmica do maciço granítico de Regoufe. 

 

 

5.5.7.2- Objectivos específicos 
 

- Saber situar-se no mapa topográfico. 

- Identificar e comparar formas de relevo, atendendo à litologia. 

- Observar o aspecto geral do maciço granítico de Regoufe. 

 
5.5.7.3- Recomendações didácticas 

 

1. É importante os alunos serem responsabilizados para o facto de irem 

fazer uma observação num local com declive bastante acidentado, pelo 

que não devem abeirar-se do limite da estrada, uma vez que não há 

barreiras de protecção.  

2. Para realizar as actividades propostas para esta paragem, tal como nas 

anteriores, é necessário os alunos terem prática na utlização do mapa 

topográfico e bússola para orientação do mapa. 
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5.5.7.4- Actividades 
 

1. Observa o local e encontra pontos de referência (linhas de água, 
casas, montes, etc). 
R: Este local permite uma vista do lado Este do maciço granítico de Regoufe e do seu encaixante. 

Essencialmente fornece-nos informação sobre o modelado do terreno: uma forma proeminente, 

que é o maciço granítico,  criando a ilusão de que este é separado do encaixante pela estrada que 

faz a ligação a Regoufe, observa-se de uma forma grosseira o diaclasamento do granito,  as 

instalações mineiras na encosta e, já no encaixante, observam-se linhas de água a marcar os 

vales, a vegetação rasteira e as estradas. 

 

2. Faz o registo fotográfico do maciço granítico. 
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