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Resumo  

O presente Relatório debruça-se sobre a jazida de ferro de Carvalhosa (Torre de Moncorvo), 

hospedada na sequência metassedimentar do Ordovícico que, da base para o topo, inclui os membros 

seguintes: “Metapelitos Inferiores”; “Quartzitos Superiores”, onde se registam os maiores enriquecimentos 

em óxidos de ferro; e “Metapelitos Superiores”. A sequência siliclástica representada pelos “Quartzitos 

Superiores” subdivide-se em três sucessões compostas por: (i) metassedimentos areníticos ricos em óxidos 

de ferro [30-60% em volume] com espessura métrica (> 1 m) e contendo intercalações finas (< 1 cm) de 

metassedimentos pelíticos; (ii) metassedimentos areníticos ricos em óxidos de ferro [30-60% em volume], 

com espessura máxima de 1 m e alternando com horizontes de metassedimentos pelíticos (< 1 m); e (iii) 

metassedimentos areníticos métricos muito ricos (> 60% em volume) em óxidos de ferro maioritariamente 

lamelares apresentando intercalações finas (< 2 cm) de metapelitos. A estrutura geológica corresponde ao 

flanco longo de uma estrutura anticlinal com eixo E-W e vergência para N; a direcção de S0 varia entre 

N70ºW e N60ºE, inclinando 10ºN a 40ºS. 

Os quartzitos constituintes das sucessões (i) e (ii) são formados por uma associação mineral 

polifásica, de onde se destacam: (1) o quartzo + moscovite + relíquias de espinela + hematite 

(maioritariamente lamelar) ± zircão ± turmalina ± monazite ± hidróxidos de ferro e alumínio como fases 

precoces (detríticas e quimiogénicas); (2) a especularite + moscovite fina  xenótimo como fases geradas 

durante a diagénese e metamorfismo regional; (3) a magnetite + agregados irregulares de hematite + 

fosfatos de alumínio ± anfíbola ± granada ± andaluzite ± clorite, não afectados ou incipientemente atingidos 

pela crenulação, como fases desenvolvidas durante um evento metassomático de relativa alta temperatura 

(400-500ºC); e (4) a formação heterogénea de agregados não deformados de clorite, sericite, fosfatos de 

ferro e alumínio, variavelmente enriquecidos em magnetite e hematite não lamelar, e contendo como fases 

acessórias apatite, fosfatos de terras raras, pirite e calcopirite, traduzindo a acção heterogénea de 

processos metassomáticos e/ou de alteração hidrotermal possivelmente relacionados com a 

propagação/reactivação de zonas de falha de desligamento. Em rocha total, as concentrações de ETR 

(Elementos das Terras Raras) atingem, em média, 1.62x os teores reportados como representativos da 

Crusta Superior Continental. 

 

Palavras-chaves: Torre de Moncorvo, Quartzitos Superiores, Ordovícico, Óxidos de ferro, 

Processos metassomáticos, Alteração hidrotermal, Fosfatos de ETR. 
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Abstract 

This Report focuses on the iron ores of Carvalhosa (Torre de Moncorvo) hosted in the Ordovician 

metasedimentary sequence that, from bottom to top, includes the following members: "Lower Metapelites"; 

"Upper Quartzites", where the highest iron oxide accumulation is recorded; and "Upper Metapelites". The 

siliciclastic sequence represented by the "Upper Quartzites" is subdivided into three successions consisting 

of: (i) psamitic metasediments bearing iron oxides [30-60% in volume] with metric thickness (> 1 m) and 

containing thin (< 1 cm) intercalations of pelitic metasediments; (ii) psamitic metasediments bearing iron 

oxides [30-60% in volume] with maximum thickness of 1 m and alternating with horizons (< 1 m) of pelitic 

metasediments; and (iii) metric levels of psamitic metasediments very rich (> 60% in volume) in (mostly 

lamellar) iron oxides showing thin (< 2 cm) metapelitic intercalations. The geological structure corresponds 

to a long flank of an anticlinal structure with vergence to the North and E-W axis; the direction of S0 ranges 

between N70W and N60E, tilting 10ºN to 40°S. 

Quartzites belonging to successions (i) and (ii) are formed by a poly-phase mineral association, 

comprising: (1) quartz + muscovite + spinel relics + hematite (mainly lamellar) ± zircon ± tourmaline ± 

monazite ± Fe-Al hydroxides, as early stage phases (detrital and chemiogenic); (2) especularite + muscovite 

± xenotime, as phases generated during the diagenetic and regional metamorphic path; (3) magnetite + 

irregular aggregates of hematite + aluminium-phosphates ± garnet ± andalusite ± amphibole ± chlorite, 

affected or incipiently disturbed by late crenulation, as phases developed during a metassomatic event of 

relatively high temperature (400-500°C); and (4) the heterogeneous formation of non-deformed aggregates 

of chlorite, sericite, Fe-Al phosphates, variably enriched in magnetite and non-lamellar hematite and 

including accessory amounts of apatite, REE phosphates, pyrite and chalcopyrite, that document the 

heterogeneous progression of metassomatic and/or hydrothermal processes possibly related to the 

propagation/reactivation of strike-slip fault zones. The REE whole-rock concentration reachs, on average, 

1.62x the contents reported as representative of the Upper Continental Crust. 

 

 

 

Key-words: Torre de Moncorvo, Upper Quartzites, Ordovician, Iron oxides, Metasomatic processes, 

Hydrothermal alteration, REE-bearing phosphates. 
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O recurso mineral de ferro há muito identificado no Concelho de Torre de Moncorvo (e.g. Roesler, 

1921; Thadeu, 1952; Ribeiro & Rebelo, 1971; Carvalho, 1976; D’Orey, 1999; Maia e Costa, 2007), estimado 

em cerca de 558 Mt (MTI, 2011), reparte-se por cinco jazidas principais vulgarmente denominadas Mua, 

Carvalhosa, Pedrada, Reboredo e Apriscos (figura I - 1). A mineralização, essencialmente constituída por 

óxidos de ferro, confina-se a secções ricas em quartzitos e metassiltitos da sequência metassedimentar 

datada do Ordovícico que integra o domínio autóctone da Zona Centro-Ibérica (Ribeiro, 1974; Ribeiro & 

Rebelo, 1971; D’Orey, 1999). O conjunto desenvolve relevos de dureza com altitude média de 900 m, 

formando uma faixa com cerca de 850 m de largura que se estende segundo a direcção ENE-WSW ao 

longo de, aproximadamente, 8 km. A jazida de Carvalhosa, objecto do presente trabalho, localiza-se na 

extremidade Este do alinhamento que inclui Apriscos, Reboredo e Pedrada. A sua extensão segue-se por 

1,5 km ao longo de uma banda com cerca de 500 m de largura que apresenta altitude máxima de 906 m; 

o desnível topográfico entre o topo e a base perfaz 300 m (e.g. Gruss, 1963; Ribeiro & Rebelo, 1971; GMBH, 

1978; LKAB International, 1980; MTI, 2011). 

A região mineira de Moncorvo possui uma longa, ainda que intermitente, história de exploração e 

de tratamento dos seus minérios (e.g. Thadeu, 1952; Gruss, 1963; Ribeiro & Rebelo, 1971; GMBH, 1978; 

LKAB International, 1980; MTI, 2011). Algumas das jazidas, nomeadamente Mua e Carvalhosa, foram 

sujeitas a vários ciclos de exploração durante praticamente todo o século XVIII e início do século XIX 

(Tadeu, 1952; MTI, 2011). A carência de ferro durante a segunda guerra mundial e os avanços tecnológicos 

permitiram relançar a exploração a “céu aberto” e, posteriormente, iniciar (nem sempre de forma 

consistente) vários projectos de (re)avaliação económica, de entre os quais se destacam os empreendidos 

pela FERROMINAS nas décadas de 70 e 80 do século XX (e.g. MTI, 2011). São várias as evidências que 

suportam as sucessivas tentativas de exploração dos minérios de ferro, em particular na Mua e Carvalhosa, 

destacando-se as: (i) volumosas escombreiras; (ii) várias infraestruturas de escavação e extracção 

(incluindo galerias); (iii) poços de ventilação; e (iv) numerosas pilhas de minério pré-seleccionado 

(manualmente?) na proximidade de antigas frentes de desmonte a céu aberto (Ribeiro & Rebelo, 1971). 

Em 2008 a empresa MTI – Ferro de Moncorvo S.A. passou a deter os direitos de prospecção e pesquisa 

mineral na concessão de Moncorvo, assinando em 2012 com o Estado Português o contrato que permite a 

exploração experimental.  

Apesar dos vários estudos realizados por diferentes autores (e.g. Thadeu, 1952; Gruss, 1963; 

Ribeiro & Rebelo, 1971; Carvalho D. 1976; Carvalho, 1976; LKAB International, 1980; D’Orey, 1999) 

subsistem várias questões em aberto algumas das quais podem alterar de forma considerável o modelo 

geológico conceptual defendido para a génese das várias jazidas e, simultaneamente, influenciar o(s) 

estudo(s) de viabilidade existentes ou futuros em que deverão assentar a sua eventual exploração. De entre 

as questões em aberto salientam-se as seguintes: 

i) Quais os critérios a usar na separação dos domínios enriquecidos em óxidos de ferro e, 

possivelmente, outras fases minerais com importância económica?  
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ii) Em que medida tais critérios devem considerar as possíveis variações laterais e verticais 

de fácies que, por sua vez, poderão obrigar ao refinamento da coluna lito-estratigráfica hospedeira das 

mineralizações? 

iii) Que consequências daqui emergem quanto à fundamentação de quadros genéticos 

conceptuais alternativos aos existentes (D’Orey, 1999), assim como quanto à utilização de alguns dos 

pressupostos usados não apenas no cálculo de reservas, como também na selecção adequada (e 

respectiva optimização) dos procedimentos a usar no tratamento e beneficiação dos minérios de ferro? 

O presente trabalho procura contribuir para a resposta a estas questões, centrando-se 

nomeadamente na caracterização dos controlos lito-estratigráficos, mineralógicos e geoquímicos 

envolvidos no desenvolvimento da jazida de Carvalhosa. Para o efeito procedeu-se à revisão da cartografia 

geológica existente e à definição de critérios úteis na separação dos domínios enriquecidos em fases 

minerais com importância económica. A informação obtida foi subsequentemente complementada com 

estudos petrográficos e mineralógicos detalhados visando a análise da abundância relativa dos diferentes 

constituintes e correspondente composição, assim como da influência por eles exercida na caracterização 

geoquímica de rocha total. 
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A Zona Centro-Ibérica (ZCI) integra o segmento orogénico interno da cintura Varisca Ibérica que, 

na sua essência, é constituído por diferentes sucessões sedimentares e vulcânicas com idades 

compreendidas entre o Neoproterozóico e o Carbónico Inferior, afectadas por metamorfismo regional de 

baixo grau (fácies dos xistos verdes) e deformação polifásica, sendo ainda cortadas por múltiplas intrusões 

de rochas granitóides (e.g. Ribeiro, 1974; Dias, 1986; Coke, 1992; Mateus, 1995; Dallmeyer et al., 1997; 

Martínez Catalán et al., 2008). As jazidas de ferro de Moncorvo, bem como as suas congéneres de Marão 

e Valongo, ocorrem no domínio autóctone inferior da ZCI, confinando-se à sequência metassedimentar 

siliciclástica datada do Ordovícico (e.g. Roesler, 1921; Thadeu, 1952; Ribeiro & Rebelo, 1971; Carvalho, 

1976; Rebelo & Ribeiro, 1977; Ferreira da Silva, et al., 1989; Coke, 1992; D’Orey, 1999). A lito-estratigrafia 

desta sequência tem sido objecto de várias revisões ao longo do tempo (e.g. Teixeira, 1954; Robardet, 

1976; Young, 1988; Gutierrez-Marco et al 1995; Sá, et al., 2005; Sá et al., 2009), muito embora a proposição 

de uma coluna única, com valor regional, se afigure difícil devido: (i) às variações laterais e verticais de 

fácies, por vezes bastante acentuadas; (ii) à inexistência ou má representatividade de secções tipo ou com 

potencial para o ser; (iii) à utilização de terminologias diversas e, por vezes, inadequadas; e (iv) às 

imprecisões resultantes de correlações baseadas em critérios nem sempre claros/fidedignos. Para o 

desenvolvimento dos trabalhos foi adotada como referência a coluna lito-estratigráfica definida na Carta 

Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, folha 11-D (Carviçais) apresentada por Pereira et al., (2009) 

[Figura II-1]. A Tabela II-1 sintetiza a informação lito-estratigráfica de maior relevância, considerando os 

resultados das revisões empreendidas por Ferreira et al. (1989), Coke (1992), Sá et al. (2005) e Pereira et 

al. (2009). 

A sequência Ordovícica inclui 6 formações denominadas, da base para o topo, como: Vale de 

Bojas, Marão (Quartzito Armoricano), Moncorvo, Chão de Amieiral, Maceiras e Guadramil. A primeira, 

datada do Ordovícico inferior e assentando em discordância sobre a Formação de Desejosa (Edicariano-

Câmbrico), apresenta evidente variação lateral e vertical de fácies, sendo comum o registo de transições 

entre sedimentos conglomeráticos de natureza poligénica (por vezes incorporando calhaus da Formação 

de Desejosa) para sedimentos arenito-siltíticos (contendo ocasional magnetite disseminada); para o topo e 

localmente, as intercalações de níveis vulcano-sedimentares são frequentes. A Formação do Marão 

(Ordovícico inferior a médio) é essencialmente composta por sedimentos areníticos com intercalações 

rítmicas silto-pelíticas, as quais adquirem maior expressão a topo. Apesar das dificuldades impostas pelas 

variações verticais e laterais de fácies, atribuem-se à Formação do Marão quatro Membros conhecidos 

como: (i) Quartzitos Inferiores [sedimentos areníticos impuros que, posicionados acima de um nível 

conglomerático poligénico, contêm quantidades acessórias de óxidos de ferro e recorrentes intercalações 

silto-pelíticas], (ii) Xistos Intermédios [largo predomínio de sedimentos silto-pelíticos que assinalam o 

culminar de uma transição gradual estabelecida com o Membro anterior marcada por manifesta redução 

da componente quartzováquica], (iii) Quartzitos uperiores [retorno da prevalência dos sedimentos areníticos 

com intercalações rítmicas de natureza silto-pelítica, após deposição de níveis conglomeráticos e 
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hospedando quantidades muito variáveis de óxidos de ferro] e (iv) Psamitos Superiores [alternâncias 

centimétricas de pelitos e siltitos que podem ainda conter níveis finos ricos em (hidr)óxidos de ferro e se 

dispõem acima de um horizonte espesso (1-3 m) de pelitos negros]. A Formação de Moncorvo (Ordovícico 

Médio) consiste numa sucessão monótona de pelitos que localmente inclui nódulos piritosos oxidados e se 

desenvolve a muro de um nível espesso de ferro oolítico assinalando a base da Formação Chão de Amieiral 

(Ordovícico Superior) acima do qual se dispõem margas descalcificadas fossilíferas ricas em nódulos 

fosfáticos e uma nova sucessão de pelitos negros com frequentes laminações silto-areníticas. Segue-se a 

Formação de Maceiras (também datada do Ordovícico Superior e que localmente repousa em discordância 

sobre a Formação de Moncorvo), caracterizada por uma sucessão rítmica de pelitos e arenitos que em 

certos locais pode conter níveis oolíticos de ferro de espessura centimétrica. Por fim, a Formação de 

Guadramil (Ordovícico Superior) constituída por uma sucessão pelítica monótona no seio da qual ocorrem 

depósitos diamictíticos com níveis ricos em clastos de diversas dimensões. Sobre as formações de idade 

Ordovícica assenta, em concordância, a sequência de xistos negros com nódulos carbonosos datada do 

Silúrico cuja base é marcada pela ocorrência de liditos e o topo por calcários com “scyphocrinóides” 

localmente intercalados com quartzitos com ferro. 

As sucessões siliciclásticas descritas no parágrafo anterior registam recristalização metamórfica 

do tipo barroviano em condições de relativa baixa pressão e temperatura, atingindo geralmente a fácies 

dos xistos verdes (zona da clorite) (Dallmeyer, 1977; Martínez Catalán et al., 2008). De acordo com datação 

radiométrica executada em fabrics de baixo grau do autóctone da ZCI, a idade do metamorfismo varia entre 

359 e 336 Ma, i.e. Devónico Médio a Carbónico Inferior (Dallmeyer, 1977; Martínez Catalán et al., 2008). A 

acomodação heterogénea da deformação polifásica imposta pela orogénese Varisca expressa-se pelo 

desenvolvimento de diversas estruturas, reconhecíveis a diferentes escalas (mega a microscópica). Na 

área de estudo, os principais efeitos resultantes da alteração dos campos de tensão durante o Paleozóico 

Superior traduzem-se por dobramentos de amplitude e geometria variável imputáveis à primeira fase de 

deformação D1 (Eifeliano/Givetiano – Frameniano/Fameniano?; 387-367Ma), subsequentemente 

reforçados no decurso de D3 (intra-Westefaliano; 320-315 Ma) [e.g. Ribeiro, 1974; Dallmeyer, 1977; 

Mateus, 1995]. Os dobramentos de amplitude quilométrica com direcção próxima de E-W apresentam 

vergência para norte e clivagem de plano axial (Dias, 1986; Ferreira da Silva, et al., 1989; Coke, 1992); tal 

é o caso do anticlinório de Vila Real-Carviçais e do sinclinório de Moncorvo cujo flanco norte hospeda as 

jazidas de ferro [Figura II - 2]. Os dobramentos de ordem inferior a dois são geralmente caracterizados por 

planos axiais subverticais com direcção E-W ou forte pendor para Sul (Ribeiro & Rebelo, 1971; Ribeiro, 

1974; Rebelo & Ribeiro 1977; Dias, 1986). O estilo do dobramento depende fortemente da organização 

interna da sequência litológica, marcada por alternâncias de rochas com comportamento mecânico distinto. 

Deste modo, na presença de domínios predominantemente constituídos por rochas competentes 

(quartzíticas e silto-quartzíticas), as dobras tendem para geometrias concêntricas achatadas com clivagem 

de fractura em leque; quando prevalecem as rochas incompetentes (metapelitos s.l.) as dobras 
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desenvolvem geometria apertada com clivagem xistenta apresentando por vezes, roturas de flanco curto 

(Ribeiro & Rebelo, 1971; Dias, 1986; Ferreira et al., 1989).  

Na área de estudo, a instalação dos principais corpos graníticos é correlacionável com D3 (Ferreira 

et al., 1989; Mateus, 1995; Pereira et al., 2009), gerando gradientes térmicos suficientes para promover o 

desenvolvimento de orlas de metamorfismo de contacto nos metassedimentos envolventes marcadas por 

blastese de andaluzite, biotite, silimanite e, pontualmente, cordierite. Estes corpos correspondem, regra 

geral, a granitos de duas micas, peraluminosos com afinidade alumino-potássica, não obstante 

apresentarem diferentes fácies, algumas das quais cortadas por filões/apófises de natureza aplito-

pegmatítica. 

A acomodação da deformação pós-D3 (tardi-Varisca) é responsável pelo desenvolvimento 

heterogéneo de bandas “kink” e dobras em “chevron” (Dias, 1986), para além de uma importante rede de 

zonas de falha com cinemática horizontal predominante e cujo traçado pode retomar estruturas pré-

existentes, nomeadamente fendas de tracção preenchidas por precipitados de quartzo ou zonas de 

cisalhamento geradas durante D3 (Ribeiro, 1974; Dias, 1986; Mateus, 1995). De todas estas estruturas, 

salientam-se as zonas de falha por três razões fundamentais: (i) importância local dos rejeitos associados 

a alguns dos desligamentos que cortam indiscriminadamente toda a sequência lito-estratigráfica; (ii) 

evidências de reactivação polifásica associada a actividade hidrotermal recorrente e de intensidade 

considerável; e (iii) significativa continuidade espacial, exercendo forte influência na geomorfologia local e 

regional. 

Por último, importa referir os extensos depósitos de vertente que cobrem as vertentes da Serra do 

Reboredo e do Cabeço da Mua (Figura II - 1). Estes sedimentos de idade Plio-Quaternária são 

maioritariamente representados por uma cascalheira grosseira rica em elementos heterométricos de 

quartzito, com ou sem óxidos de ferro, resultantes do desmantelamento recente da sequência Ordovícica. 

Reconhecem-se também sedimentos com evidente estruturação interna e essencialmente constituídos por 

calhaus mais ou menos alongados de quartzitos ferríferos envolvidos por uma matriz argilosa avermelhada, 

classificáveis como depósitos do tipo raña e de idade provavelmente Vilafranquiana; tais depósitos 

aparentam estar confinados a paleo-depressões locais cuja espessura pode atingir algumas dezenas de 

metros, embora a insuficiência de dados recomende alguma prudência com este tipo de estimativas 

(Rebelo & Ribeiro, 1977).



CONTROLOS LITO-ESTRATIGRÁFICOS, MINERALÓGICOS E GEOQUÍMICOS DA JAZIDA DE FERRO DA CARVALHOSA (TORRE DE MONCORVO) 

 

 

28 
 

Tabela II - 1 Correlação entre colunas lito-estratigráficas sintéticas apresentadas nas folhas 11-C (Torre de Moncorvo) e 11-D (Carviçais) da Geológica de Portugal (1: 50 000; Ferreira et al., 1989 e Pereira 
et al, 2009), assim como nos trabalhos desenvolvidos por Coke (1992) e Sá et al. (2005). 

  

Autores Carta geológica 11-C, Ferreira et al (1989) Coke (1992) Sá et al (2005) Carta geológica 11-D, Pereira et al (2009) 
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Figura II-1 Carta geológica de Portugal, 1:50 000, folha 11-D da região de Carviçais concretizada por Pereira et al., (2009), incluindo a projecção do corte interpretativo da estrutura regional

Corte 1 
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Figura II- 2 Corte geológico interpretativo da estrutura regional (Corte 1), tendo por base a Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, folha 11-D (Carviçais). 
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Este capítulo aborda as metodologias adoptadas em cada tarefa proposta no âmbito da 

caracterização dos controlos lito-estratigráficos, mineralógicos e geoquímicos envolvidos no 

desenvolvimento da jazida de Carvalhosa. As tarefas realizadas envolveram a seguinte sequência de 

trabalhos: 

(i) Levantamento geológico de detalhe (à escala 1:2000) da área correspondente à jazida 

de Carvalhosa (Serra do Reboredo); 

(ii) Amostragem para estudos subsequentes; 

(iii) Processamento laboratorial das amostras recolhidas; 

(iv) Análise petrográfica e caracterização mineralógica detalhada; 

(v) Estudos de química mineral em fases primárias e secundárias críticas; 

(vi) Lito-geoquímica das amostras recolhidas. 

 

 

1. Levantamento geológico de detalhe 1: 2000 

O levantamento geológico foi realizado durante uma missão de campo com duração de um mês e 

quinze dias (entre 15 junho e 31 julho de 2014), compreendendo trabalhos de (i) cartografia e; (ii) “re-

logging” das sondagens existentes. Posteriormente produziram-se os mapas geológico, estrutural e de 

afloramentos, para além das secções geológicas interpretativas. 

A cartografia geológica tomou como base o levantamento topográfico na escala 1:5000 ampliado 

para 1:2000, fornecido pela empresa MTI – Ferro de Moncorvo S.A., e fez uso de critérios adequados à 

separação dos membros lito-estratigráficos e subdivisão do membro mineralizado. 

Os critérios usados na separação dos membros lito-estratigráficos consistiram na 

identificação/avaliação: 

a) Da componente sedimentar dominante (e.g. arenosa, siltítica, pelítica); 

b) Da associação mineralógica identificável macroscopicamente; 

c) De aspectos particulares (e.g. estruturas sedimentares, níveis finos ricos em 

(hidr)óxidos); 

d) Do tipo e intensidade de alteração (modificações texturais e/ou mineralógicas 

indicadores, carácter ferromagnético, etc.). 

Os critérios usados na subdivisão do membro mineralizado consideraram a presença e/ou 

extensão:  

a) De domínios enriquecidos e empobrecidos em óxidos de ferro (e.g. bancadas quartzíticas 

com ferro e bancadas quartzíticas sem ferro), i.e. desarticular em intervalos de acordo com abundância 

relativa dos óxidos de ferro [Quartzitos sem ferro ≤ 1%; Quartzito com ferro entre 1 a 30%; 30 a 60% e; 

acima de 60%; 
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b) De secções da coluna lito-estratigráfica dominadas por bancadas possantes (com 

espessura métrica) ou por bancadas finas (com espessura centimétrica a decimétrica);   

c) Do tipo e intensidade de alteração. 

 

A reavaliação dos logs das sondagens da jazida da Carvalhosa foi efectuada com o intuito de (i) 

auxiliar o levantamento cartográfico, reconstituir a coluna lito-estratigráfica e compreender a estrutura 

geológica da jazida da Carvalhosa; e (ii) caracterizar petrograficamente os domínios mineralizados não 

afectados pelo perfil de meteorização. As cinco sondagens em causa, realizadas pela empresa MTI – Ferro 

de Moncorvo S.A., são verticais e perfazem um total de 440,37 metros de perfuração: (1) SC1 = 122,75 m; 

(2) SC2 = 112,67 m; (3) SC3 = 30 m; (4) SC4 = 165,95 metros; (5) SCW1 = 9 m.  

As secções geológicas interpretativas foram realizadas a diferentes escalas e com objectivos 

distintos. Os primeiros tiveram por base as cartas geológicas na escala 1:50.000 e visaram a compreensão 

da sequência lito-estratigráfica e estrutura regional; o corte principal tomou orientação S-N, estendendo-se 

desde a Formação de Desejosa (sequência ante-Ordovícica) localizada em Sobrelhal até aos terrenos 

alóctones do Silúrico na área de Pições (Figura II -1). Os quatro cortes realizados na escala 1:2 000 

tomaram como referência os levantamentos de campo efectuados, assim como as informações obtidas no 

re-logging das sondagens e procuraram interpretar quer a estrutura global da jazida da Carvalhosa, quer 

as variações laterais e verticais de fácies da sequência metassedimentar. Estes quatro cortes geológicos 

com direcção NNW-SSE, subperpendicular à estrutura geral, apresentam as características seguintes: 

1) Corte 1, localiza-se na extremidade Oeste da jazida Carvalhosa, com extensão 

aproximada de 200m (figura IV – 5). No corte projectam-se as sondagens SCW1 (sondagem mais a Oeste) 

e SC4 (sondagem mais a Sul) [figura IV - 9]; 

2) Corte 2, situa-se na zona Oeste da jazida (figura IV – 5), com extensão aproximada de 

250 metros, contendo a projecção da sondagem SC1 [figura IV - 6]; 

3) Corte 3, localiza-se na zona Este da jazida (figura IV – 5), com extensão aproximada de 

300 metros, contendo a projecção da sondagem SC3 [figura IV - 8]; 

4) Corte 4, situa-se na zona Este da jazida (figura IV – 5), com extensão aproximada de 400 

metros, contendo a projecção da sondagem SC2 (sondagem mais a Este) [figura IV - 7]. 

 

Os mapas finais foram produzidos em ambiente ArcGis 10.1 e CorelDraw usando para o efeito os 

meios existentes nas instalações da empresa VISA Consultores S.A.; produzindo mapas geológico e 

estrutural interpretativos à escala 1:2 000, mapa de alforamentos à escala 1:2 000; e secções geológicas 

interpretativas a diferentes escalas (1:50 000 e 1:2 000). 
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2. Amostragem 

A amostragem decorreu durante a campanha de campo com o intuito de complementar o 

levantamento geológico com estudos de maior detalhe [e.g. petrografia, análises pontuais com a 

microssonda, fluorescência de Raios-X (FRX)]. Os critérios usados na amostragem visaram 

essencialmente a caracterização textural/mineralógica das unidades cartografadas e o estabelecimento de 

comparações entre fácies ricas em mineralização ferrífera considerando: (i) a percentagem (abundância 

relativa) de óxidos de ferro; (ii) o tipo de óxidos de ferro presentes [e.g. magnetite, hematite, martite, 

maghemite]; (iii) as variações mineralógicas e texturais promovidas pelas frentes de meteorização; e (iv) as 

dúvidas de cariz mineralógico suscitadas pela observação macroscópica.  

A amostragem realizada (tabela III - 2) incidiu sobre as sondagens SC1 e SC4 [essencialmente 

metapelitos metassomatizados e não metassomatizados (SC4) e quartzitos com ferro na sondagem SC1], 

assim como sobre afloramentos representativos do membro Quartzitos com Ferro. 

 

 
Tabela III - 2 Síntese do plano de amostragem (sondagens e afloramento). 

Amostragem de Sondagens 

 Referência Sondagem Metragem   Referência Sondagem Metragem 

1 CVS4#01 SC4 155.8 14 CVS1#14 SC1 67.12 

2 CVS4#02 SC4 145.75 15 CVS1#15 SC1 87.34 

3 CVS4#03 SC4 137.8 16 CVS1#16 SC1 96.57 

4 CVS4#04 SC4 136.2 17 CVS1#17 SC1 71.56 

5 CVS4#05 SC4 130.03 18 CVS1#18 SC1 100.17 

6 CVS4#06 SC4 120.67 19 CVS1#19 SC1 89.14 

7 CVS4#07 SC4 116.6 20 CVS1#20 SC1 90.9 

8 CVS4#08 SC4 81.21 21 CVS1#21 SC1 91.47 

9 CVS4#09 SC4 78.8 22 CVS1#22 SC1 83.68 

10 CVS1#10 SC1 6.41 23 CVS1#23 SC1 105.68 

11 CVS1#11 SC1 49.1 24 CVS1#24 SC1 91.63 

12 CVS1#12 SC1 80.995 25 CVS1#25 SC1 101.24 

13 CVS1#13 SC1 49.805 26 CVS1#26 SC1 108.74 

 
Amostragem de Afloramentos 

 Referência Local   Referência Local 

27 CVC#29 Paragem 168 34 CVC#36 Paragem 50 

28 CVC#30 Paragem 171 35 CVC#37 Paragem 17 

29 CVC#31 Paragem 109 36 CVC#38 Paragem 98 

30 CVC#32 Paragem 141 37 CVC#39 Paragem 74 

31 CVC#33 Paragem 49 38 CVC#40 Paragem 50 

32 CVC#34 Paragem 48 39 CVC#41 Paragem 99 

33 CVC#35 Paragem 1 40 CVC#42 Paragem 168 
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3. Processamento laboratorial das amostras  

As metodologias adoptadas no processamento laboratorial de amostras geológicas dependem do 

tipo de estudo que se pretenda realizar e correspondentes objectivos específicos. As amostras foram 

sujeitas a dois processamentos distintos: (i) preparação para estudos petrográficos e mineralógicos 

(incluindo difracção de Raios-X); e (ii) preparação para análise química de rocha total com fluorescência de 

Raios-X. 

 

i. Preparação para estudos petrográficos e mineralógicos 

A preparação para estudos petrográficos e mineralógicos teve como propósito a produção de 

lâminas delgadas polidas usadas em microscopia óptica de luz transmitida e reflectida e em estudos 

químicos de pormenor com microssonda electrónica.  

De forma sucinta, a preparação das lâminas delgadas polidas envolveu as etapas seguintes: 

1) Corte das amostras com serra diamantada produzindo superfícies lisas que mostrassem os 

aspectos que se pretendiam estudar; estes cortes foram efectuados após análise 

macroscópica cuidada que, em certos casos, envolveram o uso de lupa binocular; 

2) Manufactura de paralelepípedos de rocha (taliscas) em que uma das superfícies fosse a 

pretendida para observação microscópica, cortando porções seleccionadas das amostras; 

3) Colagem das taliscas em vidros despolidos de modo que a face colada seja a superfície que 

se pretendia examinar;  

4) Remoção, com serra diamantada de precisão, do excesso de rocha deixando apenas uma 

espessura aproximada de 0,5mm colada ao vidro; 

5) Desgaste da rocha colada até uma espessura de 45-50 µm; este procedimento foi efectuado 

com esmeril fino bem calibrado; 

6) Polimento com várias pastas diamantadas bem calibradas, até que a rocha colada ao vidro 

apresentasse uma espessura de 30 µm. 

 

ii. Processamento das amostras para análise de fluorescência de Raios-X e difracção de 
Raios-X 

O processamento consistiu numa simples pulverização resultando um pó muito fino (com 

granularidade suficientemente fina e homogénea). Para tal, seguiram-se os procedimentos seguintes: 

1) Corte da amostra, utilizando serras diamantadas, em pequenas fatias ou fragmentos adequadas 

à alimentação do isogranulador (procedimento 3); 

2) Esmerilamento das superfícies das fatias ou fragmentos resultantes dos cortes anteriores; este 

procedimento minimiza a eventual contaminação produzida pelo desgaste dos discos durante o 

corte.  
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3) Trituração das fatias ou dos fragmentos (totalmente secos) com isogranulador até atingir uma 

granularidade equivalente à de uma areia fina. Este procedimento foi efectuado com um moinho 

de rolos de aço endurecido, potencialmente gerador de contaminações em crómio e ferro. 

4) Pulverização com moinho de argolas de carboreto de tungsténio, potencialmente gerador de 

contaminações em W (até 0,1%), Co, C, Ta, Nb, Ti. 

 

 

4. Petrografia e caracterização mineralógica detalhada 

A petrografia foi efectuada com microscópios ópticos de luz transmitida e reflectida, incidindo sobre 

35 lâminas delgadas polidas (tabela III – 3). O trabalho petrográfico teve como objectivo a caracterização 

textural e mineralógica de amostras representativas das diferentes unidades cartográficas (e.g. Xistos 

Intermédios, Quartzitos Intermédios, Psamitos Superiores), zonas mineralizadas em óxidos de ferro e 

preenchimentos hidrotermais de zonas de falha. 

 

5. Estudos de química mineral em fases primárias e secundárias críticas 

O estudo de química mineral em fases primárias e secundárias foi realizado nas instalações da 

Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (Departamento de Geologia) com a microssonda 

electrónica JEOL JXA 8200. Este equipamento encontra-se apetrechado com quatro espectrómetros de 

dispersão de comprimento de onda WDS, um espectrómetro de dispersão de energia (EDS), um detector 

de electrões secundários, um detector de electrões retrodifundidos e seis cristais analisadores (2LIF; LIFH; 

2PET; PETH; TAP; LDE2). As análises químicas pontuais (quantitativas e qualitativas) foram realizadas, 

em regra, com feixes de diâmetro 5 µm, 2.5 × 10−8 𝐴 de corrente de emissão, 15 kV de potencial de 

aceleração e tempos de contagem de 20 segundos. As lâminas delgadas polidas usadas na microssonda 

electrónica foram revestidas com finas películas de carbono (cerca de 20 nm de espessura).  

A qualidade das análises depende de vários factores, nomeadamente: (i) da qualidade da 

preparação da amostra; (ii) da natureza da amostra; e (iii) da disponibilidade de padrões adequados à 

calibração para os elementos desejados. No caso presente a padronização envolveu a análise prévia de 

minerais e metais com composição conhecida [anexo I, tabela XI – 9] - Condições de leitura para os 

elementos químicos analisados no trabalho de química mineral]. As análises de química mineral foram 

realizadas com os objectivos seguintes: (i) confirmar fases minerais reconhecidas durante o exame 

petrográfico, nomeadamente aquelas cujas propriedades ópticas ou o tamanho reduzido dos grãos 

impediam a sua classificação sem ambiguidade; (ii) caracterizar a amplitude de variação composicional dos 

principais constituintes minerais, incluindo a análise de oligoelementos; e (iii) identificar e caracterizar fases 

minerais acessórias e/ou aspectos texturais particulares apenas identificáveis em microscopia de elevada 

resolução.
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Tabela III - 3 Identificação das lâminas delgadas polidas. 
 

Ref. Local 
Unidade 

lito-estratigráfica Litologia  Ref. Local 
Unidade 

lito-estratigráfica Litologia 

1 CVS4#01 Sondagem SC4 Metapelitos Superiores Metapelito metassomatizado 19 CVS1#21 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito s/ ferro 

2 CVS4#02 Sondagem SC4 Metapelitos Superiores Metapelito metassomatizado 20 CVS1#22 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Metapelito 

3 CVS4#04 Sondagem SC4 Metapelitos Superiores Metapelito metassomatizado 21 CVS1#23 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito s/ ferro 

4 CVS4#06A Sondagem SC4 Metapelitos Superiores Metapelito 22 CVC#29A Afloramento - Zona de falha (preenchimento quartzoso) 

5 CVS4#06B Sondagem SC4 Metapelitos Superiores Metapelito 23 CVC#29B Afloramento - Zona de falha (preenchimento quartzoso) 

6 CVS4#08A Sondagem SC4 Metapelitos Superiores Metapelito 24 CVC#29D Afloramento - Zona de falha (preenchimento quartzoso) 

7 CVS4#08B Sondagem SC4 Metapelitos Superiores Metapelito 25 CVC#30 Afloramento Xistos Intermédios Metapelito 

8 CVS1#10 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (hematite) 26 CVC#31 Afloramento Metapelitos Inferiores Quartzito c/ ferro (hematite) 

9 CVS1#11 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (hematite) 27 CVC#32 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (hematite) 

10 CVS1#12 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (hematite) 28 CVC#34 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (espinela + hematite) 

11 CVS1#13 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (espinela) 29 CVC#35 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (espinela + hematite) 

12 CVS1#14 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (espinela) 30 CVC#36 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito s/ ferro 

13 CVS1#15 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (espinela) 31 CVC#37 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (hematite) 

14 CVS1#16 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (espinela) 32 CVC#38 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (hematite) 

15 CVS1#17 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito s/ ferro 33 CVC#39 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (espinela + hematite) 

16 CVS1#18 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito s/ ferro  34 CVC#40 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito s/ ferro 

17 CVS1#19 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito s/ ferro  35 CVC#42 Afloramento Quartzitos Superiores Quartzito c/ ferro (espinela) 

18 CVS1#20 Sondagem SC1 Quartzitos Superiores Quartzito s/ ferro       
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6. Litogeoquímica – Fluorescência de Raios-X 

As análises químicas de rocha total foram realizadas nas instalações da Faculdade de Ciências 

da Universidade de Lisboa (Departamento de Geologia) com Fluorescência de Raios-X (FRX) PW 1480 

PHILLIPS equipada com uma ampola de ródio e cristais analisadores PE, Lif200, PX1 e Ge. O trabalho 

analítico usou, em regra, um potencial de aceleração de 60 kV para os elementos leves [e.g. Al, Si, Fe, Mn, 

Mg, Ca, K, P, Cl, Cs, La, Nd e Na] e 100 kV para os elementos pesados [e.g. Ti, As, Ba, Ce, Co, Cr, Cu, 

Dy, Ga, Gd, Nb, Ni, Pb, Pr, Sr, Th, U, Y, Zn, Zr, Ta, Rb, Sn e V]; a intensidade de corrente foi de 30 mA 

para os elementos pesados e de 50 mA para os elementos leves. Para o efeito, produziram-se pastilhas 

prensadas para as amostras seleccionadas com aproximadamente 10g em fracção <45 µm. A sua 

preparação envolveu moagem com almofariz e pilão de ágata com adição de elvacite para evitar agregação 

do pó de rocha e garantir a formação de uma superfície lisa sem regusidades. Esta técnica de análise, 

embora rápida e precisa, apresenta várias limitações, nomeadamente: (i) exigência de uma quantidade 

mínima de 10 g de material; (ii) vaporização dos elementos com número atómico inferior a 9; (iii) limites de 

detecção entre 5 a 1500 ppm (anexo XI – tabela 10); e (iv) erros técnicos (inerentes ao equipamento usado) 

que afectam os limites de detecção, resultantes de imperfeições de ajustamento nas rectas de calibração. 
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Conforme referido anteriormente, o levantamento geológico realizado na área de estudo utilizou 

como referência resultados de trabalhos prévios [e.g. coluna lito-estratigráfica da Carta Geológica de 

Portugal (1:50 000), folha 11-D (Carviçais) apresentada por Pereira et al., (2009)], detalhando a cartografia 

na escala 1:2 000 complementarmente apoiada no re-logging das sondagens SC1, SC2, SC3, SC4 e 

SCW1. Devido ao detalhe do levantamento cartográfico efectuado, os critérios de mapeamento visaram a 

delimitação dos membros lito-estratigráficos e a separação dos domínios enriquecidos em óxidos de ferro, 

como salientado na secção das metodologias. 

 

 

1. Grupos litológicos 
 

De acordo com a lito-estratigrafia regional, a sequência metassedimentar presente na área em 

estudo é atribuível à Formação do Marão [incluindo três membros, da base para o topo: Xistos Intermédios 

(O2), Quartzitos Superiores (O3) e Psamitos Superiores (O4) (Ferreira et al. 1989, Coke 1992, Sá et al. 2005 

e Pereira et al. 2009] sobre a qual assenta a Formação de Moncorvo. A utilização desta coluna de âmbito 

regional revelou-se, no entanto, problemática tendo em conta a escala em que se pretendia realizar e 

projectar as observações realizadas, pelo que se procurou estabelecer uma coluna lito-estratigráfica local, 

compatível com a primeira e capaz de responder aos objectivos específicos do trabalho. Essa coluna 

compreende três sequências que, da base para o topo, são descritas como: Metapelitos Inferiores; 

Quartzitos Superiores; e Metapelitos Superiores (figura II-1). A primeira sequência, correlacionável com o 

membro Xistos Intermédios (O2), é dominada por intercalações de metassedimentos silto-pelíticos de 

coloração cinzenta (ricos em mica branca ± quartzo ± óxidos de ferro) com metassedimentos siltíticos de 

coloração cinzenta-amarelada (quartzo ± mica branca ± óxidos de ferro; estampa IV - 1, afloramento 1). 

Da base para o topo, os metassedimentos silto-pelíticos adquirem maior predominância e, na proximidade 

dos corpos graníticos, é comum o desenvolvimento de blastese de andaluzite e biotite denunciando a 

progressão de orlas de metamorfismo de contacto. Localmente observam-se duas gerações de andaluzite: 

uma com coloração acastanhada e granularidade fina a média (quiastolite); outra, tardia, com coloração 

esbranquiçada e granularidade grosseira (estampa IV - 1, afloramento 2 e 3).  

A transição para a sequência denominada Quartzitos Superiores, correlacionável com o membro 

Quartzitos Superiores (O3), é marcada pelo retorno da prevalência dos metassedimentos areníticos 

hospedeiros de quantidades anómalas de óxidos de ferro; as bancadas arenosas intercalam ritmicamente 

com metassedimentos silto-pelíticos. As variações verticais e laterais de fácies são comuns (estampa IV - 

2, afloramento 1), dificultando o estabelecimento de correlações lito-estratigráficas entre afloramentos. 

Ainda assim identificam-se duas sucessões distintas: (i) metassedimentos areníticos ricos em óxidos de 

ferro com possança métrica (> 1 m) intercalando com bancadas de metassedimentos pelíticos com 

espessura milimétrica a centimétrica (máximo 1 cm) (estampa IV - 2, afloramento 1, 2 e 4) [IQMP]; e (ii) 

metassedimentos areníticos ricos em óxidos de ferro com espessura centimétrica a métrica (máximo 1 m) 
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alternando com horizontes de metassedimentos pelíticos com espessura centimétrica a métrica (estampa 

IV - 2, afloramento 1, 3 e 5) [IQCP]. Apesar do carácter rítmico das sucessões, as intercalações apresentam, 

grosso modo, características análogas, sendo o metassedimento arenoso caracterizado por granularidade 

fina a média e composto por óxidos de ferro + quartzo + mica branca ± granada (?), para além de ocasionais 

clastos de quartzito sem ferro; por sua vez, os metassedimentos pelíticos (de granularidade muito fina a 

fina) são essencialmente constituídos por mica branca ± quartzo ± óxidos de ferro. Salienta-se ainda a 

preservação de critérios de grano-selecção positiva quer nos domínios de transição entre metassedimentos 

areníticos e pelíticos (passagem gradual), quer no seio das camadas arenosas (por vezes marcando vários 

ciclos de gradação/deposição que concorrem para o desenvolvimento de um “bandado” granulométrico). 

Acompanhando o “bandado” intra-camada é comum existir variação de abundância relativa em óxidos de 

ferro, as menos ricas apresentando maior granularidade e coloração esbranquiçada em contraste com as 

mais escuras (enriquecidas em óxidos de ferro) e menor granularidade (estampa IV - 2, afloramento 4). 

Como tal, a percentagem de óxidos de ferro presente nos metassedimentos arenosos não é de todo 

uniforme, observando-se maior incremento na percentagem de enriquecimento nas intercalações 

constituintes das sucessões (i), embora seja possível atribuir uma percentagem média de abundância de 

óxidos de ferro na classe [30%, 60%] para o conjunto das intercalações observadas em ambas as 

sucessões. Estes óxidos, com granularidade fina a média, manifestam hábito predominantemente granular, 

apesar de localmente ser possível observar hábitos lamelares. Algumas das intercalações arenosas contêm 

níveis sem óxidos de ferro, documentando o desenvolvimento local de variações laterais de fácies (estampa 

IV - 2, afloramento 5). A topo da sequência denominada Quartzitos Superiores ocorrem camadas métricas 

de metassedimentos areníticos com finos níveis intercalados de metapelitos (milimétricos a centimétricos, 

máximo de 2 cm) [QE] e contendo, em média, percentagem de óxidos de ferro acima de 60%. Estes óxidos 

de ferro apresentam maioritariamente hábito lamelar e granularidade média a grosseira, integrando uma 

matriz composta por quartzo ± sericite que agrega ainda pequenos clastos de quartzitos sem ferro (estampa 

IV - 2, afloramento chave 6). 

Os Metapelitos Superiores formam uma sequência metassedimentar correlacionável com o 

membro Psamitos Superiores ou com parte da sucessão que assegura a transição gradual para a 

Formação de Moncorvo. Esta sequência inclui alternâncias centimétricas de metapelitos e metassiltitos que 

ocasionalmente contêm níveis finos ricos em (hidr)óxidos ferro. A sua base é marcada por 

metassedimentos pelíticos negros (bancada com cerca de 3 m de espessura, descrita em Ribeiro & Rebelo, 

1976; estampa 9, foto sondagem 1) que gradualmente cedem lugar às intercalações ricas em metassiltitos. 

Tanto os metapelitos como os metassiltitos apresentam variação (regra geral, progressiva) de espessura e 

dos seus constituintes mineralógicos ao longo da sequência: os primeiros exibem coloração escurecida e 

granularidade muito fina e, à medida que se sobe na sequência, são substituídos por metapelitos 

acinzentados ricos em mica branca, menos abundantes e menos espessos (estampa 3, afloramento 1 e 4); 

os segundos, constituídos por quartzo ± mica branca, começam por apresentar coloração esbranquiçada 
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e granularidade média, evoluindo verticalmente para metassiltitos amarelados enriquecidos em mica 

branca ± quartzo. Em termos gerais, a granularidade dos metassedimentos tende a uniformizar, 

aumentando a componente micácea da base para o topo da sequência. 

Em síntese, a coluna lito-estratigráfica hospedeira das mineralizações de ferro inclui várias 

sequências metassedimentares que, no seu seio ou na transição entre membros, registam progressão 

negativa ou positiva. A transição entre os Metapelitos Inferiores e os Quartzitos Superiores é marcada por 

claro aumento de granularidade, denunciando uma progradação negativa. Subindo na coluna, no interior 

dos Quartzitos Superiores, as intercalações denotam aumento da abundância e espessura dos níveis 

metapeliticos, indiciando uma evolução deposicional positiva; no entanto, a granularidade volta a aumentar 

de forma notória na passagem para os horizontes quartzíticos ricos em especularite, transcrevendo o 

retorno a uma sucessão sedimentar de carácter negativo. Os Metapelitos Superiores, largamente 

dominados por metapelitos, testemunham nova inversão da deposição sedimentar, retornando a uma 

sucessão positiva. 

 

 

Estampa IV - 1 Afloramento 1: Intercalações metassiltiticas e metapelíticas da sequência Metapelitos Inferiores. - Afloramento 2: 
Metapelitos com duas gerações de andaluzite, (i) esbranquiçada e (ii) acastanhada. – Afloramento 3: Contacto ente o metapelito 
com blastese de andaluzite e quartzito fino (metassiltito) sem ferro, ambos incluídos na sequência Metapelitos Inferiores.  
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Estampa IV - 2 Afloramento 1: Aspecto particular do depósito de vertente (Dv) assentando sobre os Metapelitos Superiores (Mp). 
– Afloramento 2: Aspecto particular da estruturação interna de uma zona de falha, N10ºE, subvertical, não sendo possível 
identificar o encosto com a rocha encaixante. – Afloramento 3: Aspecto particular da alteração induzida pela actividade hidrotermal 
associada à propagação/reactivação da zona de falha, conduzindo ao desenvolvimento de clorite + (hidr)óxidos de ferro. – 
Afloramento 4: Aspecto geral dos Metapelitos Superiores.  
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Estampa IV - 3 Afloramento 1: Transição entre sucessões (i) e (ii) onde é possível observar fortes variações laterais e verticais de 
fáceis. – Afloramento 2: Aspecto geral da transição entre as duas sucessões sedimentares. – Afloramento 3: Aspecto geral de 
sucessões (ii) marcadas por variações laterais de fácies. – Afloramento 4: Aspecto particular das intercalações areníticas em 
sucessões (i), documentando desenvolvimento de bandados com granularidade distinta e quantidade variável de óxidos de ferro. 
– Afloramento 5: Aspecto particular de uma bancada de “quartzito sem ferro” cortado por fracturas; a bordejar as fracturas ocorrem 
halos de alteração ricos em hidróxidos de ferro. – Afloramento 6: Aspecto geral das bancadas dos “quartzitos com ferro especular” 
cortada por uma zona de falha (extremidade direita da imagem). 

 

2. Características de natureza estrutural 
 

Na área em estudo mediram-se vários elementos estruturais [e.g. estratificação (S0); foliações e/ou 

xistosidade (Sn), eixos de dobras macro e mesoscópicas; planos de falha] e, sempre que possível, 

registaram-se critérios de polaridade. A acomodação da deformação processa-se de forma heterogénea, 

conduzindo a estruturas de ordem diversa com geometria variável. Os dobramentos macroscópicos 

(estampa IV - 4, afloramento1) apresentam geometrias flexurais de pequena amplitude com plano axial 

entre E-W a NE-SW, vergência para S a SE, flancos com polaridade normal e fendas compatíveis com 
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estiramento em b (estampa IV - 4, afloramento 3). Devido ao comportamento reológico contrastante entre 

as litologias que compõem a sequência metassedimentar (multicamada), verifica-se por vezes que a 

deformação se concentra nos horizontes pelíticos, concorrendo para o deslizamento das bancadas 

quartzíticas e formando empolamentos nas charneiras das dobras; nestes casos, os metapelitos 

apresentam xistosidade oblíqua ao eixo da dobra (S1) com direcção entre N79ºE a E-W e pendor entre 12º 

a 28º para Sul (estampa IV - 4, afloramento 2). Nas sucessões metassedimentares do tipo (ii) observam-

se por vezes estruturas do tipo boudinage justificadas pelo comportamento mecânico diferencial 

manifestado pelas alternâncias litológicas durante o dobramento (estampa IV - 4, afloramento 4). 

Considerando a medição sistemática de S0 (variando entre N70ºW e N60ºE com inclinação entre 

10ºN a 40ºS) e as características geomorfológicas locais, verifica-se que o padrão de dobramento 

observado à escala do afloramento se harmoniza com o flanco longo da estrutura anticlinal posicionada 

entre Carvalhosa e Mua (e.g. Ribeiro & Rebelo 1977 – figura II - 2), dobra de primeira ordem com eixo E-

W e vergência para Norte (e.g. Ribeiro & Rebelo 1977; figuras IV - 1, 3, 4, 5, 6 e 7). A projecção em carta 

das medições efectuadas revela ainda o desenvolvimento de uma dobra de arraste de grande amplitude, 

induzida pelo deslocamento acomodado na zona de falha que separa as jazidas da Carvalhosa e Pedrada, 

rodando S0 para NNE-SSW. De forma equivalente, as variações registadas por S0 na zona Este da jazida 

da Carvalhosa, sugerem rotações de amplitude variável devido à acumulação de movimentos relacionados 

com a propagação/reactivação de outras zonas de falha (figura IV - 4). 

As zonas de falha observadas na área cartografada repartem-se por três famílias principais, 

revelando orientação, geometria e características cinemáticas distintas. A família preponderante apresenta 

direcção NNE-SSW e pendor geralmente elevado (60º para ESE a subvertical); esta inclui dois 

subconjuntos: falhas meso-megascópicas com rejeitos horizontais significativos e importantes 

preenchimentos quartzosos (espessura métrica-decamétrica) ricos em diferentes fases minerais acessórias 

(e.g. fosfatos de terras raras leves, apatite, hidr(óxidos) de ferro, fosfatos de ferro e/ou alumínio, turmalina, 

pirite e calcopirite), como é o caso da Falha Este da Carvalhosa (estampa IV - 5, afloramento 5); falhas 

macro-mesoscópicas com rejeitos horizontais pequenos (centimétricos), sem preenchimentos ou com 

precipitados siliciosos variavelmente enriquecidos em óxidos de ferro (estampa IV - 5, afloramento 2 e 3). 

As principais zonas de falha NNE-SSW situam-se nos extremos Este e Oeste da jazida de Carvalhosa. A 

última apresenta cinemática esquerda e corta indiscriminadamente toda a sequência lito-estratigráfica; 

preserva evidências de reactivação polifásica [e.g. múltiplos preenchimentos quartzosos (estampa IV - 5, 

afloramento 4; figura IV – 3) cataclasados e/ou brechificados] e exerce forte influência na geomorfologia 

local, deslocando cerca de 500 metros para Norte a jazida da Carvalhosa (figura IV – 3, 4 e 5). 

As zonas de falha localizada no extremo Este é igualmente sublinhada por espessos precipitados 

hidrotermais polifásicos e siliciosos mas, devido à escassez de afloramentos, não é possível precisar com 

segurança as suas características geométricas e cinemáticas; atendendo ao posicionamento relativo dos 

quartzitos com especularite, a Este da zona de falha, e das intercalações de quartzitos com metapelitos, a 
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Oeste da mesma descontinuidade, infere-se uma cinemática direita admitindo que a estrutura é subvertical 

e que corta toda a sequência lito-estratigráfica.  

 

Estampa IV - 4 Afloramento 1: Aspecto particular de uma dobra flexural com plano axial grosso modo E-W e vergência para N 
(inclinação dos flancos 40º e horizontal) em sucessões do tipo (ii) – Afloramento 2: Aspecto particular de S0 cinematicamente 
activo em bancadas constituintes das sucessões do tipo (i). – Afloramento 3: Aspecto particular de uma fenda compatível com 
estiramento em b associado a dobramentos que afectam sucessões do tipo (i). – Afloramento 4: Aspecto particular de boudinage 
em sucessões do tipo (ii). 

As zonas de falha com direcção NNW-SSE e pendor elevado (60º para W a subvertical) constituem 

a segunda família de estruturas frágeis macro-mesoscópicas; estas descontinuidades não têm grande 

expressão cartográfica e, por norma, não apresentam preenchimentos hidrotermais significativos.  

A terceira e última família inclui estruturas frágeis de baixo ângulo com direcção E-W e pendor 

entre 12º a 40º para S, as quais apresentam preenchimentos centimétricos (10-20 cm) polifásicos de 

quartzo (endurecido e fracturado) e mica branca, acompanhados por quantidades acessórias de fosfatos + 

hidr(óxidos) de ferro ± clorite. Frequentemente, a tecto destas estruturas, desenvolvem-se fracturas 

preenchidas com um filossilicato esverdeado de granularidade fina, classificado como nontronite (?) 

[estampa IV - 8, foto sondagem 1]. 
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3. Metassomatismo e Alteração Hidrotermal 
 

Tanto o metassomatismo como a alteração hidrotermal são processos que envolvem trocas 

químicas entre um fluido aquoso e a rocha com a qual interage, concorrendo para o desenvolvimento de 

transformações mineralógicas e texturais de magnitude variável. Os processos metassomáticos progridem 

tipicamente em condições caracterizadas por razões fluido/rocha inferiores a 1, pelo que tendem a ser 

isoquímicos. Os processos de alteração hidrotermal, pelo contrário, requerem razões fluido/rocha acima de 

1 e geralmente promovem a neoformação de fases minerais, podendo introduzir novos elementos no 

sistema. Na área em estudo, os halos metassomáticos confinam-se à proximidade de estruturas frágeis de 

pequena envergadura, expressando-se nomeadamente: (i) pela transformação de hematite (martite?) em 

magnetite e/ou maghemite, (estampa IV - 6, afloramento 1); (ii) pela formação de novas fases minerais [e.g. 

clorite, fosfatos ferro e alumínio e (hidr)óxidos de ferro] ao longo de descontinuidades várias e espaços 

intersticiais; (estampa IV - 6, afloramento 1) e (iii) dissolução/reprecipitação de sílica (estampa IV - 5, 

afloramento 2; estampa IV - 7, foto sondagem 2). As frentes de metassomatismo são oblíquas a S0, 

podendo em casos extremos conduzir à sua total obliteração.  

 Os halos de alteração hidrotermal, posteriores aos efeitos devidos a metassomatismo (porque os 

transpõem), aparentam circunscrever-se à proximidade das principais zonas de falha, nomeadamente as 

que limitam a Este e Oeste a jazida de Carvalhosa. O seu desenvolvimento é indissociável dos processos 

que conduziram à formação (polifásica) dos precipitados minerais que sublinham alguns dos segmentos 

destas zonas de falha e, em termos gerais, denunciado pela neoformação de quartzo, clorite, fosfatos de 

ferro e alumínio, (hidr)óxidos de ferro alumínio e titânio, apatite, turmalina, pirite, calcopirite, ocasionalmente 

complementados por fosfatos de terras raras leves e pesadas (estampa IV - 3 e 6, afloramentos 2 e 1, 

respectivamente). Estas neoformações minerais são acompanhadas por lixiviação dos óxidos de ferro pré-

existentes, dissolução/reprecipitação de sílica e, em domínios mais afastados da zona de falha, por 

(re)precipitação de óxidos de ferro ferromagnéticos. Exemplos paradigmáticos destas transformações 

podem ser observados ao longo da sondagem SC4 onde, para além das relações de corte com S0, se 

verifica que os efeitos da alteração hidrotermal se sobrepõem a metassomatismo e assinalados pela 

formação de clorite + óxidos de ferro ferromagnético + apatite + pirite + calcopirite + pirrotite (?) + silicatos 

de alumínio (estampa IV - 9, foto sondagem 3). 
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Estampa IV - 5 Afloramento 1: Aspecto particular de preenchimentos polifásicos de quartzo + óxidos de ferro + fosfatos de ferro 
e alumínio + apatite, com incorporação de clastos da rocha encaixante, que caracterizam a zona de falha localizada no extremo 
Oeste da área em estudo (Falha da Pedrada). – Afloramento 2: Aspecto geral de uma zona de falha NNE-SSW que corta toda a 
sequência lito-estratigráfica, desde as sucessões (i) e (ii) até aos Metapelitos Superiores, apresentando preenchimentos de quartzo 
+ (hidr)óxidos de ferro, em parte com carácter ferromagnético. – Afloramento 3: Aspecto particular de uma estrutura frágil NNE-
SSW macroscópica (N12ºE 70ºESE) com preenchimento polifásico de quartzo + óxidos de ferro ferromagnéticos. – Afloramento 
4: Aspecto particular dos preenchimentos polifásicos de quartzo + óxidos de ferro + fosfatos de ferro e alumínio + apatite, com 
incorporação de clastos da rocha encaixante, que tipificam a zona de falha localizada no extremo Este da área em estudo. – 
Afloramento 5: Aspecto geral de uma estrutura frágil de baixo ângulo preenchida por quartzo + mica branca + (hidr)óxidos de 
ferro. – Afloramento 6: Aspecto particular de fracturas preenchidas por nontronite(?). 

 

 

Estampa IV - 6 Afloramento 1: Aspecto particular de uma frente de metassomatismo cortando S0 e essencialmente constituída 
por clorite + óxidos de ferro ferromagnéticos. 

 

4. Geomorfologia, depósitos de vertente e de raña 

Conforme descrito no capítulo 1, a área cartografada situa-se na extremidade Este da Serra de 

Reboredo, estendendo-se aproximadamente 1,5 km ao longo de uma banda com cerca de 500 m de largura 
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que apresenta altitude máxima de 906 m; o desnível topográfico entre o topo e a base perfaz 300 m (e.g. 

Bericht, 1963; Ribeiro & Rebelo, 1971; GMBH, 1978; LKAB International, 1980). A evolução geomorfológica 

recente (Plio-Quaternária) da Serra do Reboredo permitiu o desenvolvimento e preservação de importantes 

depósitos de vertente essencialmente representados por uma cascalheira grosseira rica em elementos 

heterométricos de quartzito, com ou sem óxidos de ferro, resultantes do desmantelamento recente da 

sequência Ordovícica (estampa IV - 3, afloramento 1). Na vertente Norte estes depósitos apresentam 

espessura relativamente constante, entre 1 a 2 m. Na vertente Sul, a espessura varia entre 50 cm a 2 m, 

sendo ainda possível reconhecer algumas acumulações locais de sedimentos com evidente estruturação 

interna (N60ºE, inclinando 17ºS), basicamente constituídos por calhaus mais ou menos alongados de 

quartzitos ferríferos (com predominância dos clastos com percentagem de óxidos de ferro acima dos 60%) 

envolvidos por uma matriz argilosa avermelhada. Estes últimos, classificáveis como depósitos do tipo raña 

de idade Vilafranquiana provável (Ribeiro & Rebelo, 1977), aparentam confinar-se a paleo-depressões 

locais cuja espessura pode atingir 30 metros, embora a insuficiência de dados recomende alguma 

prudência com este tipo de estimativas (Rebelo & Ribeiro, 1977). Note-se que as duas manchas 

cartografadas (localizando-se à cota de 870 m) podem não ser únicas, conforme suscitado pela 

observação de solos ricos em argila vermelha na zona Este do mapa geológico.   

A Como referido anteriormente, a jazida de Carvalhosa foi alvo de várias intervenções mineiras, 

espaçadas no tempo, tendo os trabalhos mineiros incidido sobre os depósitos do tipo raña e alguns dos 

níveis constituintes da sequência Quartzitos Superiores. Destes trabalhos resultaram várias infraestruturas 

de escavação e extracção (incluindo galerias), poços de ventilação, numerosas pilhas de minério pré-

seleccionado (manualmente?) na proximidade de antigas frentes de desmonte a céu aberto e volumosas 

escombreiras que se distribuem por todo o topo da jazida (Ribeiro & Rebelo, 1971). As escombreiras 

correspondem a acumulações heterométricas (calhaus a blocos) com espessura e extensão variáveis, 

maioritariamente contendo quartzitos com percentagem inconstante de óxidos de ferro (desde menos de 

30 % até acima de 60%); as principais escombreiras localizam-se nas extremidades Oeste e Este da área 

cartografada, contribuindo para alterações consideráveis do modelado local do relevo (figuras IV – 1 e 2) 

 

 

5. Re-logging de sondagens 

A reavaliação dos logs das sondagens realizadas na jazida de Carvalhosa foi realizada com o 

intuito de auxiliar o levantamento cartográfico, constrangendo critérios de natureza lito-estratigráfica e 

estrutural e permitindo esclarecimentos sobre os processos de metassomatismo/alteração em rochas 

isentas ou pouco afectadas pela meteorização. Observaram-se 5 sondagens, perfazendo um total de 

440,47 metros de perfuração. As sondagens SC1, SC2, SC3 e SCW1 intersectam a sequência Quartzitos 

Superiores; a sondagem SC4 corta, por sua vez, a sequência Metapelitos Superiores. Os logs destas 

sondagens encontram-se no Anexo III. 



CONTROLOS LITO-ESTRATIGRÁFICOS, MINERALÓGICOS E GEOQUÍMICOS DA JAZIDA DE FERRO DA CARVALHOSA (TORRE DE MONCORVO) 

 

57 
 

 

5.1  Descrições sintéticas das sondagens  

5.1.1) SC1, SC2, SC3 e SCW1 

 

As sondagens SC1, SC2, SC3 e SCW1 intersectam intercalações rítmicas de quartzitos com ferro 

(bancadas de espessura centimétrica a métrica com 30-60% de óxidos de ferro), metapelitos e metassiltitos 

(bancadas milimétricas a decimétricas ricas em mica branca; estampa IV - 7 e 8, foto sondagem 3 e 2, 

respectivamente); a polaridade da sequência é normal e S0 subhorizontal (< 10º). Salienta-se a presença 

de quartzitos sem ferro em algumas das intercalações, bem como na proximidade de zonas de falha 

(estampa IV - 7, foto sondagem 1).  

O quartzito apresenta granularidade média a fina e, por vezes, enriquecimento notório em 

filossilicatos(?). O sinal ferromagnético é, geralmente, fraco, muito embora possa aumentar de intensidade 

em domínios adjacentes a fracturas e zonas de falha; nestes locais, a hematite é pelo menos em parte 

substituída por uma espinela, registando-se ainda incremento da porosidade devido à dissolução parcial 

do quartzo (estampa IV - 7, foto sondagem 2). Em termos gerais, a associação mineral compreende quartzo 

(com coloração negra, rosa e branca), moscovite fina e, possivelmente, granada(?); localmente, a matriz 

pode manifestar coloração esverdeada, denunciando enriquecimento em fases do grupo da clorite 

(estampa IV - 7, foto sondagem 2). Algumas das intercalações de quartzito revelam ainda bandado 

composicional que se traduz pela alternância rítmica de níveis/feixes escuros e claros, sendo os primeiros 

caracterizados por menor granularidade e maior abundância (acima de 60%) de óxidos de ferro e os 

segundos por ligeiro incremento da granularidade e clara diminuição (30-60%) da componente óxida 

(estampa IV - 7, foto sondagem 1). Os metassiltitos intersectados por sondagem revelam coloração 

amarelada-esbranquiçada e associação mineral predominantemente constituída por quartzo e mica branca; 

por vezes manifestam fabric e uma clivagem de fractura ou xistosidade (S1) incipientes. Os metapelitos 

exibem coloração azul-escura a clara, dependendo da litologia adjacente; se o contacto for estabelecido 

com quartzitos a coloração é azul-escura, adquirindo tonalidades claras na presença de metassiltitos 

(estampa IV - 7, foto sondagem 1). 

A sequência metassedimentar é cortada por descontinuidades diversas, muitas delas apresentando 

evidências de acomodação polifásica de movimento, especialmente as de pendor subvertical (acima de 

80º) ostentando indícios de brechificação (tectónica e hidráulica) e/ou incorporando fragmentos 

variavelmente “dissolvidos” de rocha encaixante. A associação mineral constituinte dos preenchimentos 

que sublinham estas descontinuidades compreende quartzo endurecido [com texturas de recuperação e/ou 

cataclase] + clorite + (hidr)óxidos de ferro (não magnéticos) botrioidais e maciços + fosfato preto radial 

(rockbridgeite) + fosfatos de ferro e alumínio. Salienta-se ainda que, na proximidade de muitas 

descontinuidades estruturais, se desenvolvem halos de alteração que truncam e/ou obliteram parcialmente 

S0 caracterizados por forte cloritização da matriz (coloração esverdeada), enriquecimento em diversas 
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fases fosfatadas e transformação do carácter não magnético para ferromagnético dos óxidos de ferro 

(possível inversão estrutural da hematite para magnetite) (estampa IV - 8, foto sondagem 3). Observam-se 

ainda ocasionais estruturas de baixo pendor (12º) apresentando precipitados polifásicos de quartzo 

endurecido [com texturas de recuperação e cataclase], mica branca, clorite, óxidos e hidróxidos de ferro e 

fosfatos; por vezes, a muro destas estruturas, ocorrem fracturas preenchidas por nontronite (?) (estampa 

IV - 8, foto sondagem 1). 

Acresce referir o aspecto particular documentado ao longo dos primeiros 9 m de perfuração na 

sondagem SC3 que resulta da presença de calhaus mais ou menos alongados de quartzitos ferríferos (com 

predominância de clastos com percentagem de óxidos de ferro acima de 60%) envolvidos por uma matriz 

argilosa avermelhada, o qual deverá representar a base do depósito de raña. 

 

5.1.2. SC4 

A sondagem SC4 intersecta uma sucessão de intercalações rítmicas entre metassiltitos e 

metapelitos, diminuindo da base para o topo a componente pelítica, atribuída à sequência Metapelitos 

Superiores.  

O topo da sondagem (estampa IV - 9, foto sondagem 2) é marcado por intercalações de níveis 

metassiltíticos com: (i) coloração amarelada e maioritariamente constituídos por quartzo (deformado/ 

achatado) e mica branca, apresentando estruturação interna e foliação, esta última cortando muitos dos 

grãos de quartzo e sublinhada pela orientação preferencial das micas; e (ii) esbranquiçada com 

granularidade fina a média, bastante ricos em quartzo e evidenciando uma comparativamente menor 

componente micácea. Os metapelitos intercalados mostram coloração escura (preta) e a granularidade 

muito fina dificulta a identificação de estruturas internas bem como dos seus constituintes minerais. Verifica-

se no entanto que, do topo para a base, a possança média dos níveis metassiltíticos e metapelíticos 

aumenta. À medida que se desce na sondagem (estampa IV - 9, foto sondagem 1) a sucessão de 

intercalações é gradualmente substituída por metapelitos escuros dominantes contendo finas alternâncias 

de metassiltitos cinzentos. Estes últimos apresentam granularidade bastante fina e elevada quantidade de 

mica branca, em comparação com os seus congéneres a tecto da sequência. De referir ainda o 

desenvolvimento de várias estruturas macroscópicas, denunciando acomodação heterogénea da 

deformação (função dos contrastes mecânicos associados à sequência multi-camada atrás descrita), como 

sejam dobramentos do tipo kink, ptigmático ou “em caixa”. 

A sequência sinteticamente descrita no parágrafo anterior é cortada por uma zona de falha 

subvertical (planos de movimento subconcordantes com os planos que contêm o eixo da sondagem) 

sublinhada por preenchimentos de quartzo + clorite + fosfatos de alumínio e ferro + (hidro)óxidos de ferro. 

Na sua dependência desenvolvem-se frentes de alteração hidrotermal (estampa IV - 9, foto sondagem 3) 

que perturbam e/ou apagam a estratificação, conduzindo à neoformação de clorite + óxidos de ferro 
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ferromagnético + apatite + pirite + calcopirite + pirrotite (?) + fosfatos de terras raras leves + silicatos de 

alumínio. 

 

 

 

Estampa IV - 7 Foto 1: Sondagem SC1, amostra CVS1#12; aspecto geral do quartzito com ferro apresentando bandado 
composicional e lentículas de metassiltíticas. – Foto 2: Sondagem SC1, amostra CVS1#17; aspecto geral de um quartzito 
metassomatizado (sobre o qual incidem efeitos de meteorização química), apresentando dissolução de quartzo e precipitação 
tardia de clorite e (hidr)óxidos de ferro, par além de fragmentação local possivelmente devida a brechificação hidráulica. Foto 3: 
Sondagem SC1, amostra CVS1#22; aspecto geral dos metassiltitos contendo lentículas (deformadas) de metapelitos negros.   
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Estampa IV - 8 Foto 1: Sondagem SC3; aspecto particular das fracturas preenchidas por nontronite (?), localizadas a muro das 
estruturas frágeis de baixo ângulo. – Foto 2: Sondagem SC1, amostra CVS1#13; aspecto geral de um quartzito metassomatizado 
em contacto com níveis metassiltíticos, ilustrando aspectos macroscópicos relacionados com a dissolução de quartzo, precipitação 
de clorite e (hidr)óxidos de ferro, e anastomosamento local de fracturas. - Foto 3: Sondagem SC1, amostra CVS1#24; aspecto 
geral do contacto entre uma estrutura frágil preenchida por quartzo + óxidos de ferro + fosfatos de alumínio e ferro + clorite. A rocha 
encaixante encontra-se alterada, sendo possível verificar o carácter ferromagnético dos óxidos de ferro e presença de clorite na 
matriz.  
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Estampa IV - 9 Foto 1: Sondagem SC4, amostra CVS4#06; aspecto geral das intercalações metassiltíticas e metapelíticas da base 
da sequência, documentando a preservação relativa de estruturas sedimentares do tipo “ripple marks”. - Foto 2: Sondagem SC4, 
amostra CVS4#08; aspecto geral das intercalações metassiltíticas e metapelíticas do topo da sequência. - Foto 3: Sondagem SC4, 
amostra CVS4#02; aspecto geral de frentes metassomáticas truncando S0 dado pelas intercalações metassiltíticas e metapelíticas 
da base da sequência; a frente de metassomatismo/alteração hidrotermal é denunciada pela associação tardia de clorite + óxidos 
de ferro ferromagnéticos, sulfuretos (pirite, calcopirite) + apatite.
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Figura IV - 3 Mapa geológico interpretativo à escala 1:2 000  
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Figura IV - 4 Mapa estrutural à escala 1:2 000  
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Figura IV - 5 Mapa de Afloramentos à escala 1:2 000.



  

 
  

  



CONTROLOS LITO-ESTRATIGRÁFICOS, MINERALÓGICOS E GEOQUÍMICOS DA JAZIDA DE FERRO DA CARVALHOSA (TORRE DE MONCORVO) 

 

71 
 

 
 

 
Figura IV - 6 Corte geológico [N-S] da jazida da Carvalhosa, à escala 1:2 000 utilizando a sondagem SC1 como apoio. Simbologia e Unidades litológicas de acordo com os mesmos critérios apresentados na Figura IV - 3. 

 

 

Figura IV - 7 Corte geológico [N-S] da jazida da Carvalhosa, à escala 1:2 000 utilizando a sondagem SC2 como apoio. Simbologia e Unidades litológicas de acordo com os mesmos critérios apresentados na Figura IV - 3.  
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Figura IV - 8 Corte geológico [N-S] da jazida da Carvalhosa, à escala 1:2 000 utilizando a sondagem SC3 como apoio. Simbologia e Unidades litológicas de acordo com os mesmos critérios apresentados na Figura IV - 3. 

 

 

Figura IV - 9 Corte geológico [N-S] da jazida da Carvalhosa, à escala 1:2 000 utilizando as sondagens SC4 e SCW1 como apoio. Simbologia e Unidades litológicas de acordo com os mesmos critérios apresentados na Figura IV - 3.
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Pretende-se, neste capítulo, descrever as características texturais e mineralógicas mais relevantes 

das litologias que representam as sequências Metapelitos Inferiores, Quartzitos Superiores e Metapelitos 

Superiores. Examinaram-se 35 lâminas delgadas polidas (anexo IV), procurando caracterizar com 

suficiente detalhe os aspectos mineralógicos e texturais documentados pelas amostras listadas nas tabelas 

2 e 3 do capítulo dedicado às “Metodologias”. 

 

1. Metapelitos Inferiores [correlacionável com o membro “Xistos intermédios” 

(O2)] 
 

A amostragem realizada incidiu preferencialmente sobre metapelitos apresentando evidências de 

metamorfismo de contacto, aflorando no vale localizado entre o Cabeço da Mua e a Serra de Reboredo 

(Carvalhosa).  

Macroscopicamente, estes metassedimentos, (silto-)pelíticos, revelam alternâncias rítmicas entre 

níveis ricos em quartzo (mais esbranquiçados) e ricos em moscovite (mais acinzentados), ocasionalmente 

complementados com níveis de natureza arenítica e granularidade fina contendo quantidades acessórias 

de óxidos de ferro; a xistosidade transpõe S0 ou estabelece com esta descontinuidade uma relação de 

muito baixo ângulo. As características primárias dos sedimentos são, portanto, perturbadas pela 

recristalização metamórfica e deformação regional a cujos efeitos se sobrepõem as transformações 

impostas pelo metamorfismo de contacto desencadeado pela instalação de corpos graníticos durante a 

terceira fase de deformação.  

À escala microscópica observam-se alternâncias texturais e composicionais, nomeadamente entre 

níveis grano-lepidoblásticos (relativamente ricos em quartzo) e lepidoblásticos (dominados por 

filossilicatos). Os primeiros apresentam granularidade fina a muito fina (raramente, média) e 

desenvolvimento heterogéneo de clivagem de fractura ou xistosidade; os segundos, pelo contrário, exibem 

xistosidade penetrativa bem marcada, transposta por blastese de andalusite (variedade quiastolite), 

especialmente evidente em alguns locais, e/ou afectada por uma crenulação tardia. Deste modo, em termos 

gerais, a associação mineral compreende três conjuntos distintos de constituintes: (i) fases minerais com 

desenvolvimento ante-metamorfismo de contacto e revelando efeitos de solução sob pressão correlativos 

do achatamento e desenvolvimento da xistosidade (estampa V - 1, fotomicrografia 4); (ii) fases minerais 

síncronas do metamorfismo de contacto, não afectadas ou incipientemente atingidas pela crenulação; e (iii) 

fases minerais tardias, geradas posteriormente ao evento de metamorfismo de contacto, usualmente 

preenchendo diversas fracturas inter-transgranulares que podem retomar descontinuidades pré-existentes 

(S0 e/ou S1). O primeiro conjunto compreende moscovite fina ( sericite) + óxidos de ferro (hematite e 

magnetite), tendo como fases acessórias zircão ± turmalina ± xenótimo. O segundo conjunto inclui 

sobretudo quiastolite  quartzo, possivelmente acompanhados por produtos resultantes de transformações 

menores experimentadas por fases minerais pré-existentes. O terceiro conjunto agrega sericite 
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(discordante de S1) + fosfatos de ferro e alumínio + clorite + apatite, tendo como fases acessórias pirite ± 

calcopirite ± fosfatos de terras raras leves (?) (Estampa V - 1, fotomicrografias 1,2,3, e 4). Note-se que 

alguns dos produtos de alteração da quiastolite, nomeadamente (hidr)óxidos de ferro, se dispõem 

preferencialmente ao longo dos planos que transcrevem a crenulação; pelo contrário, a sericite que se 

associa a estes produtos nem sempre apresenta orientação preferencial (estampa V - 1, fotomicrografias 2 

e 3), estando possivelmente associada a uma etapa relativamente tardia da alteração. 

 

 

Estampa V - 10: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida duplamente polarizada, LDP CVC#30). 
Pormenor da quiastolite (andaluzite, And) não deformada e substituída por sericite (Ser) + hidróxidos de ferro (HydrOxFe). - 
Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVC#30) Pormenor de 
quiastolite (And) totalmente substituída por sericite (Ser) e hidróxidos de ferro e alumínio (HydrOxFeAl. - Fotomicrografia nº3 (ocular 
10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVC#30) Pormenor da crenulação afectando fases de 
alteração da quiastolite.- Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, luz transmitida duplamente polarizada, LDP 
CVC#30). Clivagem de crenulação composta por sericite (Ser), quartzo (Qz), e hematite (Hem).  
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2. Quartzitos Superiores [correlacionável com o membro “Quartzitos 
Superiores” (O3)] 

Conforme descrito no capítulo dedicado à “Geologia da Jazida de Carvalhosa”, a sequência 

denominada Quartzitos Superiores inclui 3 sucessões litológicas fundamentais: (i) quartzitos com ferro de 

espessura métrica intercalados com metapelitos de espessura milimétrica a centimétrica (IQMP); (ii) 

intercalações rítmicas e centimétricas de quartzitos com ferro e metapelitos (IQCP) e, por fim; (iii) quartzitos 

com ferro especularítico (QE). O estudo petrográfico realizado teve como foco primordial as litologias 

portadoras de mineralização com o intuito de caracterizar o tipo de óxidos presente e a sua abundância 

relativa (medida em termos percentuais). Deste modo, para cada uma das sucessões acima identificadas 

apenas os quartzitos foram amostrados e caracterizados à escala microscópica. 

As intercalações observadas nas sucessões (i) e (ii) exibem um conjunto equivalente de quartzitos 

ricos em óxidos de ferro granulares, por vezes lamelares, verificando-se um bandado alternante de níveis 

mais claros (com maior dimensão de grão e menor quantidade de óxidos de ferro) e níveis escuros (de 

menor granularidade e maior quantidade de óxidos de ferro). Frequentemente observam-se espaços vazios 

(porosidade secundária), associados à dissolução do quartzo, localmente condicionada por uma rede 

heterogénea de fracturas. Para além do quartzo e dos óxidos de ferro, claramente predominantes, surgem 

como fases subordinadas mica e clorite, predominando esta última fase mineral nos domínios adjacentes 

à rede de fracturas onde o carácter ferromagnético dos óxidos de ferro prevalece. O quartzito com ferro 

especularítico [integrando a sucessão (iii)] encontra-se enriquecido em óxidos de ferro lamelares de 

granularidade média e apresenta evidente foliação (S1); nos domínios de influência da rede de fracturas, o 

carácter ferromagnético dos óxidos prevalece, bem como o hábito granular dos óxidos ferro. 

Apesar do estudo petrográfico visar sobretudo os horizontes mineralizados da sequência 

metassedimentar, a caracterização dos quartzitos sem ferro (sujeitos a lixiviação) e dos precipitados 

hidrotermais que sublinham as principais zonas de falha revela-se imprescindível ao entendimento dos 

mecanismos que concorreram para a incorporação de fases minerais potencialmente importantes em 

termos económicos (e.g. fosfatos de terras raras leves, sulfuretos de ferro, cobre e chumbo). O quartzito 

sem ferro apresenta notória porosidade, largo predomínio do quartzo e quantidades acessórias de óxidos 

de ferro. Os preenchimentos polifásicos das zonas de falha são também maioritariamente constituídos por 

quartzo, embora a diversidade de fases minerais acessórias seja significativa (e.g. fosfatos de alumínio, 

apatite, micas, clorite), para além das ocasionais incorporações de fragmentos heterométricos e 

variavelmente digeridos de rocha encaixante.  
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2.1. Caracterização microscópica dos quartzitos com ferro (IQMP e IQCP) 

Os quartzitos com ferro apresentam granularidade fina a média. A associação mineral que constitui 

estas rochas integra fases formadas em distintos estádios evolutivos. O conjunto mais precoce inclui fases 

primárias (detríticas e quimiogénicas) e é essencialmente constituído por quartzo, moscovite (após ilite?), 

espinela (alterada) e hematite (lamelar), contendo quantidades acessórias de zircão, turmalina e, 

eventualmente, monazite e hidróxidos de ferro e alumínio. O segundo conjunto reúne fases minerais que 

se desenvolveram durante a diagénese/metamorfismo e/ou foram texturalmente modificadas por via da 

deformação, compreendendo especularite (variedade de hematite) + moscovite fina ( sericite)  xenótimo. 

O terceiro conjunto incorpora fases minerais desenvolvidas tardiamente como resultado dos processos 

metassomáticos e/ou alteração hidrotermal; encontram-se nesta situação os agregados discordantes de 

S0/S1 formados por clorite + sericite + fosfatos de ferro e alumínio variavelmente enriquecidos em magnetite 

e hematite não lamelar, contendo como fases acessórias apatite + pirite + calcopirite + fosfatos de terras 

raras leves + fosfatos terras raras pesadas + fosfatos de tório e terras raras leves (estampa V - 2, 3 e 4). 

As fases minerais precoces exibem granularidade muito variável (fina a grosseira). As 

componentes detríticas acessórias apresentam (sub)rolamento evidente e o quartzo desenvolve contactos 

frequentemente suturados exibindo efeitos ópticos que denunciam deformação intracristalina de 

intensidade variável; o achatamento dos grãos de quartzo, acompanhado por dissolução sob pressão e 

cisalhamento intergranular, adquire em algumas amostras importância acrescida, traduzindo maior 

acomodação da deformação. Os grãos de espinela de origem detrítica provável apresentam morfologia 

rolada e “mantos” de natureza maghemítica/martítica; estes últimos permitiram a preservação de núcleos 

composicionalmente distintos que estudos realizados com microssonda electrónica demonstraram 

corresponder a magnetite (por vezes titanífera) e espinelas de Cr(-Zn) [estampa V - 4 fotomicrografias 1 e 

5]. A moscovite (possivelmente resultante da recristalização de ilite), hematite (lamelar de granularidade 

fina)  hidróxidos de ferro e alumínio formam a matriz intersticial. 

As fases minerais constituintes do segundo conjunto exibem também granularidade variável, mas 

são os arranjos texturais orientados (reflectindo recristalização síncrona da deformação) que melhor as 

caracterizam, exceptuando o desenvolvimento do xenótimo, regra geral formando franjas epitáxicas em 

torno dos grãos detríticos de zircão (estamp V - 2, fotomicrografia 5). Deste modo, a constituição essencial 

desta associação mineral corresponde a especularite e sericite, geneticamente equivalentes às fases que 

compõem a matriz intersticial de amostras menos deformadas (e, por isso, colocadas no primeiro conjunto), 

embora apresentando evidente fabric e foliação (estampa V - 2 e 3, fotomicrografia 3 e 1 respectivamente). 

Note-se ainda a ocorrência de intercrescimentos entre sericite e quartzo criptocristalino junto a grãos de 

quartzo primários sujeitos a dissolução sob pressão. 

 As fases minerais relacionadas com processos metassomáticos e de alteração hidrotermal 

integram agregados discordantes de S0/S1 e apresentam com frequência hábitos (sub)euédricos, 

associando-se a domínios onde a dissolução do quartzo primário é particularmente notória (estampas V - 
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2, 4 e 5, fotomicrografias 4, 2 e 2 respectivamente). Os efeitos desta dissolução adquirem maior expressão 

nos domínios sujeitos a fracturação tardia e concorrem para o desenvolvimento de uma porosidade 

secundária (localmente muito significativa), demonstrando a inexistência de balanço efectivo local entre os 

mecanismos de dissolução e reprecipitação. Por outras palavras, as taxas de dissolução superam as de  

 

Estampa V -2: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, luz reflectida simplesmente polarizada, LDP CVS1#13) 
magnetite (Mgt) martitizada (Mrt). - Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz reflectida simplesmente polarizada, 
LDP CVC#35) pormenor de magnetite (Mgt) fortemente martitizada (Mrt), preservando escassas relíquias.- Fotomicrografia nº3 
(ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz reflectida simplesmente polarizada, LDP CVC#34). Pormenor de magnetite (Mgt) crescendo 
sobre agregados hematíticos (Hem l.) e registando martitização (Mrt) subsequente. - Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 
40X/0.75, luz reflectida simplesmente polarizada, LDP CVC#39) Pormenor da magnetite (Mgt) desenvolvida a partir de hematite 
lamelar (Hem l.); note-se que a transformação para magnetite se processa em torno de quartzo (Qz) detrítico. - Imagem 
composicional/electrões retrodifundidos nº 5 (de alta resolução, com ampliação de 230X, LDP CVC#42) grão de zircão (Zrn) 
bordejado por xenótimo (Xtm), por sua vez envolvido por hematite lamelar (Hem l.) com orientação preferencial. A hematite lamelar 
inverte localmente magnetite (Mgt). - Imagem composicional/electrões retrodifundidos nº 6 (alta resolução, com ampliação de 75X, 
LDP CVC#42) Pormenor dos fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe) bordejando quartzo (Qz) primário e hematite lamelar (Hem l.); 
note-se a presença de hematite lamelar ao longo dos bordos dos fosfatos. 
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reprecipitação local, disponibilizando sílica para o fluido e permitindo o desenvolvimento relativamente 

tardio de quartzo (sob gradiente de temperatura adequado) em, por exemplo, frentes metassomáticas 

discordantes de S0 ricas em magnetite secundária. 

Tanto a magnetite como os agregados irregulares de hematite associados à progressão 

(heterogénea) de processos metassomáticos resultam da transformação/recristalização da hematite 

precoce (lamelar ou especular) em diferentes condições redox e, eventualmente, sob distintas condições 

de temperatura (estampa V - 2, fotomicrografias 1, 3 e 5). Esta geração de magnetite ocorre com hábito 

euédrico (discordante de S1 quando esta descontinuidade está presente) e apresenta granularidade 

grosseira, sobrepondo-se à hematite lamelar; eventos tardios de oxidação concorrem para a martitização 

de intensidade variável desta espinela (estampa V - 2 fotomicrografias 1 e 2). Os agregados irregulares de 

hematite contêm grãos anédricos que nem sempre estabelecem com as lamelas de hematite suas 

percursoras contactos bem definidos, existindo inclusivamente situações de franca continuidade óptica. As 

fases fosfatadas apresentam granularidade grosseira e formam agregados composicionalmente zonados, 

regra geral seguindo a sequência seguinte: fosfatos de alumínio  fosfatos de alumínio e ferro  fosfatos 

de ferro; estes últimos coexistem, por vezes, com hematite lamelar não orientada (estampas V - 2 e 3, 

imagem composicional 6 e fotomicrografia 3). Esta hematite é possivelmente contemporânea da que se 

observa em alguns halos de alteração, embora não existam critérios claros sobre a cronologia relativa 

estabelecida entre o desenvolvimento das lamelas grosseiras e sem orientação preferencial deste óxido e 

os agregados de filossilicatos neoformados. 

A associação mineral relacionada com os processos de alteração hidrotermal tardia ocorre 

unicamente em domínios do maciço rochoso afectados por fracturação considerável que, por vezes, 

manifestam desenvolvimento bastante confinado, conduzindo a halos de geometria diversa onde as fases 

neoformadas podem coexistir com relíquias (variavelmente preservadas) de minerais gerados em etapas 

evolutivas anteriores (estampa V - 3, fotomicrografia 3 e 4). Os filossilicatos neoformados (clorite ± sericite) 

ocorrem tanto nas fracturas como nos halos de alteração e apresentam granularidade fina a média e hábito 

tabular sem qualquer orientação preferencial; os halos de alteração distribuem-se pelos espaços 

intersticiais, por vezes substituindo ou formando intercrescimentos com filossilicatos pré-existentes, 

diferenciando-se destes pela sua dimensão e orientação (estampa V - 3, fotomicrografia 2). Neste contexto, 

salienta-se uma vez mais o diversificado cortejo de fases acessórias que vulgarmente se observa nos halos 

alterados, formando grãos micrométricos disseminados na matriz rica em clorite e/ou integrando os 

precipitados hidrotermais que selam diferentes fracturas, nomeadamente apatite, fosfatos de terras raras 

leves, fosfatos terras raras pesadas, fosfatos de tório e terras raras leves, pirite e calcopirite. As amostras 

estudadas não permitem caracterizar com detalhe suficiente o percurso evolutivo tardio documentado pelos 

halos de alteração hidrotermal. Contudo, a variação composicional manifestada pelas fases acessórias (ver 

secção dedicada à química mineral) e as tendências observadas quanto ao seu modo preferencial de 

ocorrência, sugerem fortemente que o referido percurso tenha sido polifásico. 
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Estampa V - 311: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVC#42) 
fases tardias dispostas ao longo de descontinuidades (trans-)intergranulares, sob a forma de clorite (Chl) e fosfatos de alumínio e 
ferro (PAlFe, coloração azul). - Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, luz transmitida simplesmente polarizada, 
LDP CVS1#16) pormenor da precipitação de fases minerais tardias ao longo das referidas descontinuidades. -Fotomicrografias nº3 
e 4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz reflectida e transmitida simplesmente polarizada, LDP CVC#39). Detalhe de veio tardio 
com preenchimento polifásico em torno do qual se desenvolvem halos de alteração. A rocha encaixante (à direita) compreende 
magnetite (Mgt) martitizada (Mrt), quartzo (Qz), sericite (Ser) e fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe). As fracturas que a cortam 
tardiamente são preenchidas por quartzo e fosfatos de alumínio e ferro e, após reabertura, por quartzo (fracturado), seguindo-se 
nova selagem por clorite (Chl), Apatite (Ap), quartzo (Qz) e (hidr)óxidos de ferro (HydrOxFe). Após a terceira abertura ocorrem 
duas outras concorrendo para a deposição de apatite e (hidr)óxidos de ferro. Regista-se ainda o desenvolvimento muito tardio de 
fracturas perpendiculares ao veio preenchidas por hidróxidos de ferro. 
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2.2. Caracterização microscópica dos quartzitos com ferro especular (QE) 

A associação mineral que caracteriza os quartzitos ricos em especularite é equivalente à que 

tipifica os quartzitos IQMP e IQCP, não obstante a maior abundância relativa de hematite lamelar 

relativamente aos óxidos de ferro com hábito granular (espinelas, nomeadamente) e a maior intensidade 

(local) da deformação, gerando evidente foliação. Á escala microscópica são assim comuns as texturas 

grano-lepidobásticas e lepidoblásticas, por vezes complementadas com texturas porfiroblásticas (estampa 

V - 4, fotomicrografias 1, 2, 3, 4 e imagens composicionais 5 e 6). 

 

2.3. Caracterização microscópica dos quartzitos sem ferro  

Os quartzitos sem ferro apresentam granularidade média a grosseira e uma associação mineral 

que incorpora: (i) fases precoces (detríticas, quimiogénicas e metamorfogénicas), nomeadamente quartzo 

(95%) acompanhado por quantidades acessórias de zircão, turmalina, ilmenite, rútilo, magnetite, hematite 

lamelar, monazite e xenótimo; e (ii) fases neoformadas tardiamente, dominadas por clorite, sericite + 

fosfatos de alumínio e ferro, às quais se associam como componentes acessórias a apatite, fosfatos de 

terras raras leves, fosfatos de terras raras pesadas e pirite (estampa V - 5). 

O quartzo, com granularidade média a grosseira (e morfologia sub-rolada, quando incipientemente 

afectado pela deformação), apresenta regra geral efeitos ópticos denunciadores de deformação 

intracristalina e contactos intergranulares suturados; são ainda usuais as texturas decorrentes da 

dissolução sob pressão heterogénea, conduzindo a fabrics locais condicionados pelo achatamento 

diferencial dos grãos e/ou deslizamento intergranular. As restantes fases minerais precoces distribuem-se 

de forma disseminada nos espaços intersticiais e, por norma, exibem granularidade fina (estampa V - 5, 

fotomicrografia 1 e 3). 

As fases minerais neoformadas indiciam a progressão de processos influenciados pelo 

escoamento de soluções hidrotermais em redes de fracturas de conectividade variável e desenvolvem 

granularidades e hábitos diversos, coexistindo localmente com minerais pré-existentes e produtos da sua 

transformação. Deste modo, as diferentes fases neoformadas (essenciais e acessórias) integram 

associações que selam fracturas/filonetes/veios com diferente geometria, para além das que caracterizam 

os halos de alteração (estampa V - 5, fotomicrografias 4, 5 e 6). A intensidade destes halos é muito variável, 

mas em casos extremos poderá haver obliteração completa das características do metassedimento 

siliclástico; noutros casos, preservam-se fragmentos-relíquia do quartzito, indicando o estabelecimento de 

condições propícias à dissolução e solubilização da sílica durante os eventos recorrentes de alteração 

hidrotermal, conforme sugerido pela composição e distribuição relativa das fases acessórias. 
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Estampa V - 412: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, luz reflectida simplesmente polarizada, LDP CVC#41). 
Grão possivelmente detrítico de espinela (magnetite martitizada) contornado por hematite lamelar (Hem l.) e sericite (Ser). 
Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida duplamente polarizada, LDP CVS1#11). Pormenor de um 
contacto (S0) entre níveis quartzítico e metapelítico onde o quartzo primário (Qz) apresenta texturas de dissolução acompanhadas 
por (re)precipitação de quartzo criptocristalino. No metapelito, o fabric é dominado pela orientação preferencial de sericite (Ser) e 
hematite lamelar (Hem l.); note-se ainda o forte enriquecimento em HemI ao longo de S0. - Fotomicrografia nº3 (ocular 
10X/22;objectiva 5X/0.15, luz reflectida simplesmente polarizada, LDP CVS1#10). Pormenor dos agregados fosfatos zonados 

(PAlFe;  de fosfatos de alumínio  fosfatos de ferro) coexistindo com agregados de hemetite não lamelar. - Fotomicrografia nº4 
(ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz reflectida simplesmente polarizada, LDP CVC#32) aspecto geral do quartzo primário 
envolvido por hematite lamelar (Hem l.) parcialmente transformada em magnetite (Mgt). - Imagem composicional/electrões 
retrodifundidos nº 5 (de alta resolução com ampliação de 160X, LDP CVS1#11). Relíquia de espinela Cr(-Zn) em magnetite (Mgt) 
por sua vez parcialmente transformada em martite (Mrt); note-se que a hematite lamelar (Hem l.) é localmente consumida pelo 
crescimento da magnetite. - Imagem composicional/electrões retrodifundidos nº 6 (de alta resolução com ampliação de 220X, LDP 
CVC#32) Crescimento zonado dos fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe; bandas escuras ricas em alumínio e bandas claras ricas 
em ferro); as pontuações claras e discordantes que se desenvolvem sobre o fosfato de alumínio e ferro (PAlFe) têm composição 
análoga ao do xenótimo, muito embora a reduzida dimensão dos grãos impeça a obtenção de análises quantitativas fidedignas.  
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Estampa V - 513: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVS1#20). 
Aspecto geral do quartzito sem ferro cortado por veios tardios preenchidos por fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe), hidróxidos de 
ferro (HydrOxFe) e clorite (Chl).- Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, luz reflectida simplesmente polarizada, 
LDP CVS1#18). Grão de magnetite (Mgt) martitizada (Mrt) no seio de matriz rica em hematite lamelar (Hem l.) e fosfatos de alumínio 
e ferro (PAlFe). - Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVS1#17). 
Aspecto geral do quartzito sem ferro cortado por veios preenchidos por hidróxidos de alumínio e ferro (HydrOxFeAl), clorite (Chl), 
e magnetite (Mgt) martitizada (Mrt). - Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente 
polarizada, LDP CVS1#19) Pormenor de um veio espesso em torno do qual se desenvolvem halos de alteração ricos em fosfatos 
de terras raras leves (PLREE) - Imagem composicional/electrões retrodifundidos nº 5 (de alta resolução com ampliação de 220X, 
LDP CVS1#19) Pormenor do halo de alteração, colocando em evidência os grãos de PLREE), para além de zircão e de agregados 
de clorite e apatite. - Imagem composicional/electrões retrodifundidos nº 6 (de alta resolução com ampliação de 300X, LDP 
CVS1#19) pormenor de um arranjo de fracturas preenchido por hidróxidos de ferro e alumínio (HydrOxFeAl) e clorite (Chl), cortando 
óxidos de ferro e “isolando” grãos primários (detríticos) de zircão.  
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2.4. Preenchimentos hidrotermais de zonas de Falha 

Alguns dos segmentos das principais zonas de falha apresentam preenchimentos siliciosos 

polifásicos de granularidade grosseira a média, por vezes incorporando fragmentos heterométricos e 

variavelmente digeridos de rocha encaixante. Estes preenchimentos siliciosos compreendem várias 

gerações de quartzo, as mais precoces revelando indícios de deformação intracristalina 

incipiente/moderada e as mais tardias desenvolvendo cristais (sub)euédricos isentos de qualquer efeito 

atribuível à acomodação de deformação. Acompanhando a deposição do quartzo e/ou selando a rede de 

fracturas que afecta as gerações precoces deste tectossilicato observa-se uma ampla diversidade de fases 

minerais, nomeadamente: fosfatos composicionalmente complexos (de alumínio, ferro, cálcio, magnésio e 

bário), clorite, sericite, hidróxidos de alumínio, ferro e titânio e fosfatos de terras raras leves. Em fragmentos 

alterados de rocha quartzítica, observam-se ainda relíquias e/ou grãos muito fracturados de espinela 

(magnetite martitizada, em particular) e zircão (em torno do qual se desenvolvem orlas de xenótimo); 

estampa V - 6.  

 

Estampa V - 614: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, luz transmitida duplamente polarizada, LDP CVC#29D) 
Agregado de quartzo (Qz) com evidências de deformação intracristalina incipiente, mas afectado por importante rede de fractutas 

intergranulares preenchidas por sericite (Ser) + quartzo criptocristalino  fosfatos de ferro e alumínio (PFeAl). - Fotomicrografia nº2 
(ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida duplamente polarizada, LDP CVC#29B) Fosfatos de alumínio e ferro maclados 
(PAlFe; Laz) em agregado de quartzo não deformado; o conjunto é tardiamente afectado por fracturas usualmente seladas por 
(hidr)óxidos de ferro. - Imagem composicional/electrões retrodifundidos nº3 (de alta resolução com ampliação de 200X, LDP 
CVC#29D). Fracturas preenchidas por fosfatos de ferro e alumínio (PAlFe), cortando magnetite (Mgt) martitizada (Mrt) coexistente 
com zircão (Zm); este último apresenta orlas de xenótimo (Xtm). - Imagem composicional/electrões retrodifundidos nº4 (de alta 
resolução com ampliação de 300X) Intercrescimento de óxidos de ferro (OxFe) (coloração clara) e fosfatos de ferro e alumínio 
(PAlFe) (coloração escura) no seio de uma fractura tardia cortando o agregado de quartzo. É de notar na imagem composicional 
(à direita) um cristal de fosfato de terras raras pesadas (PHREE). 
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3. Metapelitos Superiores [em parte, correlacionável com o membro “Psamitos 
Superiores” (O4)] 

O exame petrográfico realizado teve como objectivo específico a caracterização das alternâncias 

centimétricas de metapelitos e metassiltitos [que, por vezes, apresentam níveis finos enriquecidos em 

(hidr)óxidos ferro] afectadas, ou não, por processos metassomáticos e de alteração hidrotermal, 

intersectadas pela sondagem SC4. 

Quando não modificados por metassomatismo e/ou alteração hidrotermal, os metapelitos 

apresentam granularidade muito fina e contêm abundantes filossilicatos (moscovite e biotite) que 

desenvolvem um fabric notório, traduzindo a formação de uma xistosidade penetrativa, subsequentemente 

afectada por uma clivagem de crenulação. Alguns dos níveis metapelíticos exibem bandados incipientes 

[primários (?) e/ou devidos a metamorfismo/deformação regional (?)] que, na sua essência, se traduzem 

por maior ou menor enriquecimento relativo em quartzo. Observam-se ainda nestas litologias quantidades 

acessórias de diferentes fases detríticas (zircão  turmalina  monazite?) e diagenéticas/metamorfogénicas 

(hematite lamelar  fosfatos de alumínio e ferro  hidróxidos de ferro e alumínio  monazite); estampa V - 

7, fotomicrografias 1, 3 e 4.  

A associação mineral que caracteriza os metassiltitos isentos de transformações mineralógicas e 

texturais atribuíveis a metassomatismo e/ou alteração hidrotermal não difere significativamente da acima 

referida para as rochas metapelíticas. Regista-se, no entanto, variações assinaláveis na abundância 

relativa das fases essenciais, passando a dominar o quartzo sobre os filossilicatos, para além dos 

constituintes detríticos acessórios serem mais comuns. A proporção de matriz rica em filossilicatos 

influencia bastante o desenvolvimento de microestruturas de deformação; ainda assim, o quartzo apresenta 

invariavelmente efeitos ópticos que assinalam deformação intracristalina apreciável, complementada por 

endurecimento do agregado (traduzido por suturação intergranular), para além de franca dissolução sob 

pressão (estampa V - 7, fotomicrografia 2).  

Nos domínios sujeitos a metassomatismo e/ou alteração hidrotermal muitas das características 

acima referidas são parcial ou totalmente obliteradas e, embora nem sempre seja possível observar 

relações texturais isentas de ambiguidade, certo é que as transformações registadas são polifásicas e 

traduzem enriquecimento do sistema em vários componentes químicos. A associação mineral atribuível a 

transformações de natureza metassomática inclui essencialmente quartzo, ferro-antofilite e magnetite ( 

hematite), estes últimos óxidos resultam da recristalização da hemetite lamelar previamente formada 

(estampa V - 8, fotomicrografia 5). A associação mineral tardia (sobreposta a todas as restantes) que 

documenta a progressão de processos hidrotermais (sempre controlados pela permeabilidade secundária 

dependente da propagação/reactivação de fracturas) integra, por sua vez, quartzo, clorite, fosfatos (de 

ferro, alumínio, bário, cálcio e manganês, e de terras raras leves e pesadas, para além de apatite), turmalina 

(?) e sulfuretos (pirrotite + pirite + calcopirite  arsenopirite  galena  esfalerite); estampa V - 8, 
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fotomicrografias 1, 2 e 3. A cronologia de deposição relativa de todas estas fases tardias não é fácil de 

estabelecer atendendo à distribuição e modo de ocorrência de alguns dos minerais, assim como às 

características da amostragem efectuada. É, no entanto, possível que grande parte da introdução de 

fosfatos no sistema preceda a deposição de sulfuretos, sob condições compatíveis com o campo de 

estabilidade da clorite na presença de quartzo.  

 

 

 

Estampa V - 715: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVS1#22). 
Aspecto geral das intercalações entre metassiltitos [ricos em quartzo, (Qz)] e metapelitos [com sericite (Ser) dominante]; em ambos 
os casos regista-se a ocorrência de hematite lamelar. - Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, luz transmitida 
duplamente polarizada, LDP CVS1#22). Pormenor do quartzo (Qz) primário deformado (achatado, segundo a foliação), revelando 
efeitos atribuíveis a dissolução sob pressão. - Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, luz transmitida duplamente 
polarizada, LDP CVS1#08A). Crenulação tardia, com desenvolvimento heterogéneo, sublinhada por sericite (Ser), hematite lamelar 
(Hem l.) e quartzo (Qz). - Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, luz reflectida simplesmente polarizada, LDP 
CVS1#08A). Aspecto geral da distribuição das lamelas de hematite (Hem l.), acompanhando a foliação e crenulação.  
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Estampa V - 816: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVS4#06A). 
Clivagem de crenulação, marcada por biotite (Biot), sericite (Ser) e quartzo (Qz), localmente interrompida por agregados tardios de 
clorite (Chl). - Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVS4#01). 
Aspecto geral de metassiltito afectado por forte alteração hidrotermal materializada pelo desenvolvido de agregados de clorite (Chl). 
- Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVS4#02). Aspecto geral 
de um domínio metassomatizado modificado por eventos subsequentes de alteração hidrotermal; observa-se agregado de clorite 
(Chl) com apatite (Ap) sobrepondo-se à associação constituída por óxidos de ferro (OxFe), ferro-antofilite (Fath) e quartzo. 
Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22;objectiva 5X/0.15, luz reflectidasimplesmente polarizada, LDP CVS1#04). Aspecto geral de um 
filonete preenchido por pirite (Py), calcopirite (Cpy), magnetite (Mgt) martitizada (Mrt) e quartzo. Este filonete corta domínios 
metassomatizados constituídos por clorite (Chl) e ferro-antofilite (Fath). - Imagem composicional/electrões retrodifundidos nº 5 (de 
alta resolução com ampliação de 120X, LDP CVS4#04). Aspecto geral da frente de metassomatismo modificada tardiamente por 
alteração hidrotermal, incluindo ferro-antofilite (Fath), clorite (Chl), hematite (Hem), pirite (Py) e apatite (Ap). - Imagem 
composicional/electrões retrodifundidos nº 6 (de alta resolução com ampliação de 220X, LDP CVS4#02). Pormenor de um grão de 
apatite cortado por fracturas preenchidas por clorite (Chl), hematite (Hem) e fosfatos de terras raras leves (PLREE). 
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O presente capítulo debruça-se sobre os resultados analíticos obtidos com microssonda 

electrónica em 8 lâminas delgadas polidas com o intuito de determinar a variação composicional dos 

principais constituintes minerais que compõem as sequências metassedimentares “Quartzitos Superiores” 

e “Metapelitos Superiores”, para além de identificar fases de caracterização óptica imprecisa. O trabalho 

analítico incidiu sobre vários grupos de minerais, nomeadamente: sulfuretos, carbonatos, silicatos, óxidos, 

hidróxidos e fosfatos (anexo II e CD-ROM). 

 

1. Sulfuretos 

Os sulfuretos analisados, na sua essência integrando algumas das associações minerais que 

selam fracturas/filonetes/veios, apresentam composição diversa, formando três subconjuntos principais: 

sulfuretos de ferro e cobre [calcopirite]; ferro [pirite e pirrotite]; e zinco [esfalerite]. A calcopirite mostra 

composição próxima da ideal [Cu0.976±0.008Fe1.039±0.0149S1.978±0.012; n = 8] e quantidades traço de vários 

elementos: Zn  0.005 a.p.u.f. (átomos por unidade de fórmula); Ni, Co e Mn  0.002 a.p.u.f.; Cd, Sb, Sn, 

Pb, Ag e As  0.001 a.p.u.f.. A esfalerite também não se afasta da composição ideal [(Zn,Fe)S], incluindo 

conteúdos traço de outros elementos, designadamente: Cd, Cu  0.002 a.p.u.f. e Co, Pb e Mn  0.001 

a.p.u.f.. A pirite com composição próxima da ideal [Fe1.01±0.003S1.983±0.003; n = 8] revela sinais ocasionais de 

outros constituintes químicos, nomeadamente: Cu, Co  0.005 a.p.u.f. e Zn, Ni, Mn  0.002 a.p.u.f.. Por 

fim, a pirrotite [Fe0.905±0.02 S; n = 3] incorpora esporadicamente conteúdos traço de Co ( 0.002 a.p.u.f.) e 

Zn, Cu, Ni ( 0.001 a.p.u.f.). 

 

2. Carbonatos 

Analisaram-se carbonatos observados em exemplares da sequência “Metapelitos Superiores” 

(amostras CVS4#02 e CVS4#04) relacionados com processos metassomáticos ou de alteração 

hidrotermal, preenchendo fracturas e substituindo fases minerais pré-existentes [nomeadamente silicatos 

de ferro, como a antofilite]. A composição obtida para o conjunto reduzido de análises (n = 7) aproxima-se 

bastante da que idealmente tipifica a siderite (FeCO3). As concentrações de MgO, CaO e MnO são 

relativamente baixas [e.g. 0.122 a 1.549 wt% MgO; 0.092 a 0.962 wt% CaO; 0.468 a 2.438 wt% MnO] e co-

variam inversamente com os conteúdos de FeO [57.533 a 58.721 wt%]. Evidencia-se ainda pontualmente 

conteúdos traço de outros elementos, nomeadamente Zn  0.003 a.p.u.f.; Na  0.002 a.p.u.f.; La, Sr, Ti, 

Ce  0.001 a.p.u.f.. Apesar das análises revelarem composições similares, verificam-se pequenas 

variações que permitem separar dois subgrupos, um deles com maior componente magnesítica (1.132 a 

1.549 wt% MgO) e menor componente manganesífera (0.468 a 0.644 wt% MnO); estes carbonatos ocorrem 

no seio de fracturas que cortam domínios francamente metassomatizados. O segundo grupo, substituindo 

(pelo menos parcialmente) filossilicatos de ferro, apresenta maior componente siderítica (57.69 a 58.7 wt% 

FeO). A composição média para cada um dos subconjuntos é [Fe1.880.014Mg0.080.01Mn0.020.003Ca0.02±0.01] 

2CO3 e [Fe1.900.015Mg0.020.02Mn0.070.01Ca0.006±0.002] 2CO3, respectivamente.  
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3. Silicatos 

3.1. Grupo turmalina 

A turmalina é um borossilicato com fórmula geral do tipo XY3Z6(T6O18)(BO3)3V3W, onde: as 

posições de coordenação tetraédrica (T) são fundamentalmente ocupadas por Si, pequenas quantidades 

de Al e, eventualmente, B; as posições Z são tipicamente ocupadas por catiões trivalentes como o Al3+ 

(dominante), Fe3+, Cr3+ e V3+, ou tetravalentes (e.g. Ti4+); as posições Y ocupadas por catiões de valência 

diversa (Zn+, Li+, Mg2+, Fe2+, Mn2+, Al3+ e Fe3+); as posições X preferencialmente ocupadas por Na (valor 

médio 0.52 ± 0.10 a.p.u.f.), ocasionalmente acompanhado por Ca e K, mas deixando sempre vacaturas ( 

- valor médio de 0.33±0.19 a.p.u.f.); as posições W são essencialmente ocupadas por OH- e/ou F-; e as 

posições V preferencialmente preenchidas por OH- (Henry & Guidotti, 1985; Hawsthrone et al., 1993, 1995). 

Os grãos de turmalina analisados (n = 8) manifestam composições descritas pela série (oxi-) 

escorlo – (oxi-)dravite, desviando-se no sentido do termo (Mg-Fe)foitite (figura VI - 1). O diagrama Fetotal - 

Al50Fe50 - Al50Mg50 proposto por Henry e Guidotti (1985) discrimina os campos de proveniência das 

turmalinas analisadas, distinguindo-se duas fontes distintas: (i) granitóides empobrecidos em Li e 

pegmatitos/aplitos associados; e (ii) metapelitos e metapsamitos coexistindo com fases saturadas em 

alumínio (figura VI - 2). Deste modo, a origem dos grãos detríticos de turmalina inclusos nos 

metassedimentos hospedeiros das mineralizações ferríferas de Moncorvo deverá relacionar-se com o 

desmantelamento de domínios continentais metamórficos contendo intrusões granitóides de idade ante-

Ordovícica.   

 
Figura VI - 10 Distribuição das turmalinas analisadas no diagrama  vs Al (catiões a.p.u.f.), discriminando a sua composição 

química (adaptado de Collins, 2010).  na posição X. 
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Figura VI - 211. Diagrama Altotal-Al50Fe50-Al50Mg50 discriminando a fonte das turmalinas (adaptado de Henry e Guidotti, 1985). 

 

 

3.2. Zircão 

O zircão é um ortossilicato com fórmula geral ATO4 onde a posição coordenação tetraédrica T é 

ocupada por catiões R4+ (fundamentalmente, Si) e a posição coordenação dodecaédrica A ocupada por Zr 

(e.g. Finch & Hanchar, 2004). As análises efectuadas em grãos de zircão (n = 25) revelam quantidades de 

háfnio (Hf) superiores às de tório (Th) e razão R3+/R4+ < 1. Para além da substituição de zircónio por háfnio 

(figura VI - 3), registam-se ainda trocas catiónicas que envolvem o silício e fósforo (P  0.1 a.p.f.u., com 

dois valores extremos de 0.28 e 0.40 a.p.f.u.) compensadas pela substituição do Zr  por catiões R3+, 

principalmente ferro férrico (± Nd, Al, La). Os cálculos efectuados permitem ainda colocar em evidência 

vacaturas na posição A, pelo que o conjunto global das trocas catiónicas que explica a variação 

composicional medida vem igual a (P5+)T(R3+)A (Si4+)-1
T  (R4+)-1

A; (R3+)A (R2+)A □A  (Si4+)-1
T  (R4+)A

1/4(figuras VI - 

4 e 5)].  

Apesar das características similares, verificam-se variações químicas subtis entre os zircões 

inclusos nos “quartzitos sem ferro metassomatizados” e nos “quartzitos com ferro”. Os primeiros 

apresentam razões R3+/R4+ e quantidades de R2+ relativamente altas (≈0.014±0.006 e 0.012±0.011 a.p.u.f., 

respectivamente). Os segundos exibem valores R2+ mais baixos (0.004±0.001 a.p.u.f.) e razões R3+/R4+ 

relativamente altas (≈0.047±0.02), para além de maior número de vacaturas (0.077±0.027 a.p.u.f.). Ainda 

nos “quartzitos com ferro” sobressai um pequeno conjunto de análises (n = 4) que se distingue pelas 
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menores quantidades de silício [3.88±0.01 (3.98) a.p.u.f.] e razões R3+/R4+ elevadas (0.060±0.006); estas 

análises representam domínios de bordadura dos grãos de zircão, documentando modificações químicas 

estabelecidas durante os processos metassomáticos (figuras VI - 4 e 5). 

Em suma, a variação composicional dos zircões analisados denuncia contributos de fontes 

diferentes ou, alternativamente, transcreve modificações experimentadas por grãos detríticos com origem 

equivalente à das turmalinas durante o percurso evolutivo Varisco e tardi-Varisco (metamorfismo/ 

deformação e/ou metassomatismo de relativa alta temperatura). 

 
Figura VI -123 Distribuição dos conteúdos Hf vs. Zr (a.p.f.u.), esboçando a co-variação negativa que transcreve a substituição ZrHf-
1. 

 
Figura VI - 413. Distribuição □A vs. R3+ (a.p.f.u.) para as análises de zircão, ilustrando a tendência de co-variação negativa entre 
os conteúdos R3+ e as vacaturas nas posições A. Note-se ainda a clara separação dos conjuntos de análises disponíveis para 
zircões nos “quartzitos sem ferro, metassomatizados” e “quartzitos com ferro”, para além das 4 análises que representam bordos 
(quimicamente reequilibrados) de grãos de zircão caracterizadas por excesso de catiões nas posições A e valores elevados de 
R3+. 

 



CONTROLOS LITO-ESTRATIGRÁFICOS, MINERALÓGICOS E GEOQUÍMICOS DA JAZIDA DE FERRO DA CARVALHOSA (TORRE DE MONCORVO) 

 

101 
 

 
Figura VI - 514. Variação dos conteúdos em P vs. R3+ (a.p.f.u.), separando uma vez mais as análises disponíveis para zircões nos 
“quartzitos sem ferro metassomatizados” e “quartzitos com ferro”, e mostrando que a incorporação de catiões R3+ nos bordos 
(quimicamente reequilibrados) de grãos de zircão é compensada pela substituição de Si por P nas posições de coordenação 
tetraédrica. 

 

 

3.3. Andaluzite 

A andaluzite (n =1) é um ortossilicato com composição ideal Al2SiO5. No caso presente, a posição 

octaédrica, idealmente ocupada por Al3+, incorpora pequenas quantidades de Fe3+ (0.034 a.p.u.f.) e Cr3+ 

(0.003 a.p.u.f.). O grão analisado ocorre numa amostra de “quartzito com ferro”, sugerindo a possibilidade 

da orla de metamorfismo de contacto ter afectado (pontualmente?) a sequência portadora de minérios de 

ferro, para além da sequência de “Metapelitos inferiores”. A escassez de andaluzite nas amostras 

estudadas pode ser devido a dois factores, actuando de forma independente ou conjugada: (i) a 

amostragem foi intencionalmente direccionada para as sucessões portadoras de minério, procurando ainda 

documentar as frentes de metassomatismo e/ou alteração hidrotermal; e (ii) pseudomorfose intensa por 

moscovite, restando apenas algumas relíquias.  

 

 

3.4. Grupo anfíbolas 

As anfíbolas analisadas confinam-se aos exemplares metassomatizados da sequência 

“Metapelitos Superiores” [domínios adjacentes a zonas de falha]; a sua ausência em amostras de 

“Quartzitos com ferro” poderá dever-se à orientação da amostragem realizada e/ou à completa 

retrogradação, à semelhança do que possivelmente acontece com outras fases minerais (e.g., granada, 

andaluzite). Todas estas fases minerais devem ser caracterizadas com maior cuidado em estudos 

subsequentes uma vez que a sua presença indica condições de recristalização sob temperaturas acima 

das determinadas pelo metamorfismo regional. 
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As anfíbolas são inossilicatos com cadeias duplas de tetraedros de (Si,Al)O4 unidos entre si 

lateralmente por catiões e hidroxiliões de OH- (Deer et al., 2008) e fórmula geral A0-1B2C5T8O22(OH)2 onde: 

T corresponde a duas posições tetraédricas [2T1, 2T2], geralmente ocupadas por Si e Al (T1) e apenas Si 

(T2), embora possam incorporar Ti4+; e C, B e A representam posições de coordenação octaédrica. As 

posições C (2M1, 2M2 e M3) são preenchidas por catiões de carga variável, Mg, Mn, Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, 

Ti4+, Zr4+ (e.g. Deer et al., 2008); geralmente, M2 inclui catiões do tipo Al3+, Fe3+, Mn3+, Cr3+,Ti4+. As posições 

B (M4) incorporam catiões mono- e divalentes (Mg2+, Mn2+, Fe2+, Ca2+, Na+, K+ e, raramente, Li+). Por fim, 

as posições A podem ser parcialmente preenchidas por Ca2+, Na+ e, ocasionalmente, K+ (Leake et al., 

1997). 

As análises disponíveis (n = 17) representam anfíbolas monoclínicas ferro-magnesianas muito 

pobres em alumínio cuja composição ideal é dada por (Mg,Fe)7(Si4O11)2(OH)2, assinalando a solução sólida 

grunerite-cummingtonite (quimicamente indistinta da solução sólida antofilite – ferro-antofilite). Usando o 

diagrama proposto por Leake et al. (1997; [Mg//Mg + Fe2+) vs Si (a.p.u.f.); figura VI - 6], e tendo em conta 

que Fetotal
C >> MgC e [Mg/(Mg+Fe)]C = 0.231  0.014, as anfíbolas em causa são classificáveis como 

grunerites. Salienta-se ainda que a variabilidade composicional destas anfíbolas é essencialmente regulada 

por vectores de troca catiónica que envolvem substituições nas posições C [(R3+)C + (2R4+)C  por (R2+)C, 

principalmente Fe2+ e Mg2+; figura VI - 7] e B [(Mn + Ca)B por (Fe2+)B]. Os totais de ocupação da posição A 

tendem a co-variar inversamente com a razão Fe/(Fe+Mg) e positivamente com Aliv, daqui resultando uma 

correlação positiva próxima de 1:1 entre os conteúdos em (R3+ + 2R4+)C e (NaA + Aliv). 

 

 

 

Figura VI - 615. Distribuição das anfíbolas analisadas no diagrama de classificação baseado nos parâmetros (Ca+Na)b < 1.00 
a.p.u.f.; (Mg, Fe2+, Mn, Li)b ≥ 1.00 a.p.u.f.; Li < 1.00 a.p.u.f. (adaptado de Leake et al., 1997).  
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Figura VI - 716. Projecção dos conteúdos (R3++2R4+)C vs. (R2+)C (a.p.f.u.), documentando a co-variação negativa obtida para as 
anfíbolas analisadas. R3+ e R4+ apresentam catiões tetra- e trivalentes (V3+, Ti4+, Cr3+, Fe3+, Al3+); R2+, os divalentes (Fe2+ e Mg2+). 

 

 

 

3.5. Micas (moscovite / sericite) 

As micas analisadas são filossilicatos com fórmula química geral X2Y4-6Z8O20(OH,F)4, onde: as 

posições de coordenação dodecaédrica (X) são ocupadas por catiões monovalentes (K, Na) ou divalentes 

(Ca), podendo admitir quantidades traço de Ba, Rb, Cs; as posições de coordenação octaédrica (Y) 

incorporam essencialmente Al3+, Mg ou Fe2+, podendo acomodar quantidades menores de Mn, Cr3+, Ti4+, 

Li+; e as posições de coordenação tetraédrica (Z) são ocupadas por Si e Al. Atendendo ao total de ocupação 

ideal das posições octaédricas, as micas são classificadas como dioctaédricas (Y = 4) ou trioctaédricas (Y 

= 6). Quando se tomam os principais vectores de substituição catiónica, a fórmula geral das micas 

dioctaédricas é dada por 2[(R2+)xii (R3+
 (2-x)

 R2+
 x□)vi (R4+

 (3+x) R3+ (1-x))iv] O20 (OH, F)4, onde Rxii = X, Rvi = Y e 

Riv = Z.  

As micas analisadas são dioctaédricas, potássicas, conforme indicado pela projecção dos valores 

[Fe2+ + Mg + Mn + Ti + (Si-3)] vs. R3+ (figura VI - 8) e apresentam composições relativamente homogéneas, 

desviando-se da composição ideal da moscovite no sentido da fengite, como é característico de micas 

desenvolvidas em ambientes metamórficos e/ou sistemas ricos em Fe e Mg (figura VI - 9). Os vectores de 

substituição catiónica que melhor descrevem o quimismo das micas analisadas são (R2+)vi Siiv Alvi
-1 Aliv-1, 

(R2+)vi
3 Alvi

-2 □vi
-1 e (R2+)vi□xii

2 (R+)xii
-2 □vi

-1 como bem documentam as projecções gráficas apresentadas nas 

figuras VI - 10 e 11. 



Capítulo VI – Química Mineral 
   

 

104 
 

 

Figura VI - 817. Projecção dos vários tipos de sericites no diagrama [Fe2+ + Mg + Mn + Ti + (Si-3)] vs. R3+ (a.p.f.u.). As linhas 
contínuas traçam as variações composicionais compatíveis com o carácter di- ou trioctaédrico das micas. 
 

 

As composições das micas dioctaédricas matriciais (sericite do tipo I, geralmente apresentando 

fabric) desviam-se no sentido da ferri-moscovite e/ou ferri-fengite (figura VI - 9), embora esse afastamento 

apenas documente uma incorporação de R2+ acima da estritamente justificada pelo vector de substituição 

(R2+)vi Siiv Alvi
-1 Aliv-1 (figura VI - 10), a qual pode ser bastante significativa para um pequeno conjunto de 

análises. Note-se que alguns dos resultados analíticos obtidos podem representar composições médias de 

interestratificados ou misturas de moscovite-ilite, potencialmente geradas no decurso de transformações 

tardias (hidrotermais de relativa baixa temperatura).  

As composições das micas dioctaédricas constituintes dos preenchimentos de fracturas/filonetes 

tardios (sericite do tipo II, frequentemente misturada com óxidos de ferro) desviam-se no sentido da ferri-

fengite ou da fengite, a maior parte dos casos aproximando-se da solução sólida moscovite-fengite (figura 

VI - 9); os vectores de substituição catiónica envolvidos são idênticos aos do primeiro conjunto (Ser tipo I).  

As composições das micas dioctaédricas que coexistem com quartzo micrométrico preenchendo 

espaços intersticiais da matriz (sericite do tipo III), ocasionalmente orientadas, são equivalentes às do tipo 

I, como seria expectável.  

Por último, as micas dioctaédricas relativamente grosseiras e com orientação preferencial (sericite 

do tipo IV), posicionam-se em campos composicionais de transição entre os descritos para os tipo I e II. 
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Figura VI - 918. Projecção dos conteúdos (Fe + Mg)vi vs. Siiv (a.p.u.f.) evidenciados pelas micas dioctaédricas analisadas em 
diferentes contextos texturais. Moscovite (= Mu), Ferri-moscovite (= FMu), fengite (= Ph), ferri-fengite (= FPh). 

 

 

Figura VI - 190. Projecção dos conteúdos Siiv + (R2+)vi vs Aliv + Alvi (a.p.f.u.) evidenciados pelas micas dioctaédricas analisadas em 
diferentes contextos texturais. 

 
Figura VI - 1120. Projecção dos dos conteúdos (R2+) vi + 2□xi vs 2∑(R2+) vi (a.p.f.u.) evidenciados pelas micas dioctaédricas 
analisadas em diferentes contextos texturais. 
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3.6. Grupo clorite 

O grupo da clorite inclui filossilicatos com estrutura constituída por alternâncias regulares de 

camadas do tipo talco [com carga negativa] com uma folha octaédrica (duas posições, M1 e M2) entre duas 

folhas tetraédricas, e camadas do tipo brucite [com carga positiva] que contemplam duas posições de 

coordenação octaédrica (M3 e M4). A variabilidade composicional deste grupo mineral é, na maior parte 

das situações, adequadamente representada pela fórmula geral 

 

(𝑅𝑢
2+ + 𝑅𝑦

3+ +  □𝑧)
𝑣𝑖

 (𝑆𝑖4−𝑥 𝑅𝑥
3+)𝑖𝑣  𝑂10+𝑤 (𝑂𝐻)8−𝑤 (e.g. Caritat et al., 1993, Deer et al., 2008) 

 

onde: 𝑢 + 𝑦 + 𝑧 = 6; 𝑧 =  (𝑦 − 𝑤 − 𝑥)/2) ; R2+ = Mg, Fe2+, Mn, Zn; R3+ = Al, Fe3+, Cr, Ti4+; e □ = 

vacaturas. Nesta expressão as posições de coordenação octaédrica são denotadas pelo expoente 𝑣𝑖 e as 

de coordenação tetraédrica pelo expoente 𝑖𝑣. 

As clorites analisadas (n = 31) representam contextos mineralógico-texturais indicadores de 

metassomatismo e/ou alteração hidrotermal moderada a intensa, designadamente domínios afectados por 

redes densas de fracturas e/ou zonas de falha cortando as sequências de “Metapelitos Superiores” e 

“Quartzitos sem ferro” metassomatizados. Em função do modo de ocorrência, distinguiram-se quatros 

conjuntos: (1) clorite de granularidade média a grosseira em filonetes, coexistindo apenas com quartzo [tipo 

I]; (2) clorite de granularidade média a grosseira em filonetes, integrando a associação mineral composta 

por quartzo, sericite, (hidr)óxidos de ferro e fosfatos de cálcio, ferro e alumínio [tipo II]; (3) clorite de 

granularidade fina, matricial, intercrescida com sericite, (hidr)óxidos de ferro e fosfatos de cálcio, ferro e 

alumínio [tipo III]; e clorite de granularidade média a grosseira circunscrita a halos de alteração dispostos 

ao longo de contactos com filonetes/fracturas [tipo IV]. 

Considerando o total das análises (Tabela VI - 4) verifica-se que: (i) existe uma amplitude de 

variação significativa dos conteúdos em SiO2 e Al2O3; (ii) os conteúdos de ferro férrico, manganês e 

magnésio não são negligenciáveis em diversas situações, podendo estas documentar o estabelecimento 

de gradientes químicos locais; (iii) as concentrações em CaO, Na2O e K2O são baixas, reflectindo boa 

qualidade analítica e inexistência de misturas; e (iv) os conteúdos de crómio, titânio e zinco, embora nem 

sempre detectados, apresentam valores medianos significativos. 

A análise das distribuições a.p.u.f. permite verificar que a variabilidade composicional destes 

filossilicatos se deve a vários mecanismos de troca catiónica, actuando de forma simples (i.e. troca directa 

entre elementos numa posição de coordenação específica) e/ou de forma conjunta (envolvendo as posições 

de coordenação octaédrica e tetraédrica). Por outras palavras, o essencial da variação composicional 

detectada é explicada por: (i) FeMg-1 (= FM) ; (ii) substituição Tschermak (= TK); e (iii) substituição “di-

octaédrica” (= AM). Com efeito, os conteúdos em Fe2+ e Mg na posição octaédrica revelam boa co-variação 

negativa (vector de substituição FM; figura VI - 12), aproximando-se da linha que une as proporções ideais 

chamosite-clinocloro, apesar de algumas análises [nomeadamente da clorite do tipo IV] se desviarem 
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Tabela VI - 2 Amplitude de variação e valores médios, medianos e desvio-padrão (wt%) das distribuições de concentração multi-
elementar para filossilicatos do grupo da clorite. 

(wt%) Mínimo Máximo Média Mediana Desv.Pad. 

SiO2 
21.576 26.215 23.326 23.213 0.825 

Al2O3 15.185 22.352 19.857 19.821 1.168 

FeO 39.375 43.964 41.677 41.332 1.159 

Fe2O3 0.000 9.074 0.983 0.887 1.589 

MnO 0.177 1.021 0.406 0.295 0.209 

MgO 2.569 4.131 3.310 3.108 0.572 

CaO 0.000 0.321 0.046 0.027 0.072 

Na2O 0.000 0.045 0.016 0.013 0.013 

K2O 0.000 0.178 0.023 0.005 0.042 

TiO2 0.000 0.279 0.064 0.060 0.047 

Cr2O3 0.021 0.155 0.090 0.090 0.026 

ZnO 0.000 0.151 0.048 0.0480 0.047 

 

de forma significativa da tendência dominante no sentido sudoite (figura VI - 12); estes desvios 

são interpretados como resultado de pequenas variações no gradiente químico local ou envolvimento de 

outros mecanismos de substituição catiónica. O vector de substituição Tschermak (TK) envolve permuta 

de catiões com valências diferentes em posições de coordenação octaédrica, compensada por trocas 

equivalentes em posições de coordenação tetraédrica, salientando-se as seguintes: AlivAlviSiiv-1(Mg,Fe)vi
-1, 

AlivCrviSiiv-1(Mg,Fe)vi
-1 e Aliv2Tivi Siiv-2 (Mg,Fe)vi

-1; no caso presente este vector de substituição adquire algum 

relevo, deslocando as composições no sentido do termo ideal (Fe,Mg)-amesite. Complementarmente, o 

vector AM [AlivAlvi□vi (Mg,Fe2+)vi
-2] adquire também importância para algumas das análises químicas 

disponíveis. Em conjunto estes vectores explicam por que razão ∑(𝐴𝑙 + 2𝑇𝑖 + 𝐶𝑟 + 𝐹𝑒3+)𝑣𝑖  > 𝐴𝑙𝑖𝑣 

, assim como a proporcionalidade entre [(Al + 2Ti + Cr + Fe3+)vi – Aliv] versus ∑ 𝑣𝑖 (total de ocupação 

octaédrica) e ∑(𝐹𝑒2+ + 𝑀𝑔)𝑣𝑖 versus [𝑆𝑖 − 2□𝑣𝑖]. 

 

Como resultado das substituições catiónicas referidas anteriormente, verificam-se desvios notórios 

da composição ideal [(Fe,Mg)5Al(Si3Al)O10(OH)8] no sentido dos termos amesítico 

[(Fe,Mg)4Al2(Si2Al2)O10(OH)8] e/ou sudoítico [(Fe,Mg)2(Al,Fe3+)3(Si3Al)O10(OH)8] no caso das clorites do tipo 

IV (figura VI - 15). Deste modo, as raras (n = 2) composições do tipo minnesotaite e/ou norbergite 

detectadas, com distribuições catiónicas muito próximas das ideais, deverão reflectir apenas a ausência 

e/ou deficiência local em alumínio, impedindo a formação de clorite; este é, no entanto, um assunto que 

merece ser avaliado com maior detalhe em estudos subsequentes. 
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Figura VI - 1221. Distribuição dos conteúdos de (Fe2+)vi vs Mgvi (a.p.u.f.) obtidos para clorites analisadas em diferentes contextos 
texturais. 
 
 

 
Figura VI - 1322 Distribuição dos conteúdos de [(Al + 2Ti + Cr + Fe3+)vi – Aliv] versus ∑ 𝑣𝑖 (total de ocupação octaédrica (a.p.u.f.) 

obtidos para clorites analisadas em diferentes contextos texturais. 
 
 

 

 

Figura VI - 14 Distribuição dos conteúdos de ∑(𝐹𝑒2+ + 𝑀𝑔)𝑣𝑖 versus [𝑆𝑖 − 2□𝑣𝑖] (a.p.u.f.) obtidos para clorites analisadas 

em diferentes contextos texturais. 
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Figura VI - 1523. Projecção dos conteúdos Siiv vs. (R2+)vi [vr. Altotal] (a.p.f.u.) ilustrando os desvios composicionais das clorites 
analisadas no sentido das composições amesíticas e sudoíticas (adaptado de Wiewóra e Weiss, 1990).  

 

 

A variação composicional da clorite, embora bastante susceptível a gradientes químicos locais, 

depende largamente da temperatura, pelo que é comum usá-la como geotermómetro. Para o efeito é 

possível recorrer a abordagens de natureza empírica ou termodinâmica, respeitando os requisitos impostos 

à sua correspondente utilização. Atendendo ao exposto anteriormente, os modelos que melhor se ajustam 

às análises de clorite são os propostos por Inoue et al., (2009) ou por Jowett (1991), este último procedendo 

à correcção da equação reportada em Cathelineau (1988). O modelo desenvolvido por Inoue et al. (2009) 

tem como base uma abordagem termodinâmica que assume mistura aleatória entre componentes que 

podem partilhar a mesma posição de coordenação, considerando a solução sólida definida pelas 

componentes ideais listados na Tabela VI - 5 

 

Tabela VI -3 Actividade ideal para os componentes da solução sólida utilizada na geotermometria, onde 𝑋𝑗,𝑠 representa a fracção 

molar do catião j na posição s e Ki o factor de normalização com K1= 1; K2 = 45.563; K3 = 59.720; e K4 = 1728. 

Componentes (abreviações) Fórmula química Actividade ideal 

C1: livre de alumínio (Afch) [Mg6] [SiO4]O10 (OH)8 
𝑎1 = 𝐾1 (𝑋𝑀𝑔,𝑜𝑐𝑡)

6 
(𝑋𝑆𝑖,𝑡𝑒𝑡)

6 
 

C2: Corundofilite(Crdp) [Mg4 Al2] [Si2 Al2]O10 (OH)8 𝑎2 = 𝐾2 (𝑋𝑀𝑔,𝑜𝑐𝑡)
4 

(𝑋𝐴𝑙,𝑜𝑐𝑡)
2 

(𝑋𝐴𝑙,𝑡𝑒𝑡)
2 

 

C3: Chamosite (Chm) [Fe2+5 Al2] [Si3 Al]O10 (OH)8 𝑎3 = 𝐾3 (𝑋𝐹𝑒,𝑜𝑐𝑡)
5 

(𝑋𝐴𝑙,𝑜𝑐𝑡)(𝑋𝑆𝑖,𝑡𝑒𝑡)
  
(𝑋𝐴𝑙,𝑡𝑒𝑡)

 
 

C4: Sudoite (Sud) [Mg2 Al3 □] [Si3 Al]O10 (OH)8 
𝑎4 = 𝐾4 (𝑋𝑀𝑔,𝑜𝑐𝑡)

2 
(𝑋𝐴𝑙,𝑜𝑐𝑡)

3 
(𝑋□,𝑜𝑐𝑡)(𝑋𝑆𝑖,𝑡𝑒𝑡)

  
(𝑋𝐴𝑙,𝑡𝑒𝑡)

 
 

 

Em condições de relativa baixa temperatura e tomando como referência a reacção  

3[Mg2Al3□][Si3Al]O10(OH)8 + [Mg6][SiO4]O10(OH)8 = 2[Mg4Al2][Si2Al2]O10(OH)8 + 7SiO2 + 4H2O   

i.e. 3C4 + C1 = 2C2 + 7SiO2 + 4H2O, 

obtém-se  
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𝑇 (℃) =  
1

0.00293 − 5.13 × 10−4𝑥 + 3.9004 ×  10−5 𝑥2
− 273 

 

com 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔𝑘𝑥𝑖𝑖 = 3 log 𝑎𝑐2
− 3 log 𝑎𝑐4

− 3 log 𝑎𝑐1
  

daqui resultando os valores de temperatura expressos graficamente na figura VI - 16 e sintetizados na 

Tabela VI - 6. 

 

Tabela VI - 4. Amplitude de variação dos valores de temperatura calculados com base no modelo proposto por Inoue et al. (2009) 
para os diferentes subconjuntos de clorites analisadas. Notando que na chl do tipo IV retirou-se dois valores extremos máximos 

de modo a que análise estatística não demonstram grande dispersão de valores. 

(TºC) chl I chl II chl III chl IV 

Média 507 522 528 310 

Mediana 513 529 529 287 

Desvio-padrão 29 15 3 68 

Mínimo 446 486 522 211 

Máximo 530 530 530 413 

Amplitude 84 44 9 201 

Contagem 8 10 6 5 

Nível de confiança 
(95.0%) 

24 11 4 60 

 

 

Figura VI - 1624. Distribuição dos valores de T (°C) vs. #Mg [= Mg/(Fe2+ + Mg)], os primeiros calculados com base no modelo de 
Inoue et al. (1990). 

 

Deste modo, os três primeiros tipos de clorite apresentam temperaturas de formação entre cerca 

de 500 e 530ºC, contrastando com o tipo IV, o qual tende a desenvolver-se sob condições de temperatura 

mais baixas, nomeadamente em torno de 310ºC, exceptuando dois valores extremos indistinguíveis dos 

intervalos obtidos para as análises que representam as restantes tipologias. A projecção destes valores 

versus a razão #Mg permite ainda concluir que: (i) as clorites do tipo I e III com valores medianos de 

temperatura de formação entre 510 e 530 ºC são caracterizadas por 0.09  #Mg  0.12; (ii) as clorites do 

tipo II, com valores medianos de temperatura de formação idênticos aos do subconjunto anterior, exibem 

valores #Mg no intervalo compreendido entre 0.14 a 0.16; e (iii) as clorites do tipo IV (desviando-se no 
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sentido sudoítico) diferenciam-se bastante das anteriores, revelando temperaturas de formação 

tendencialmente inferiores e 0,094  #Mg  0,141. 

No caso da abordagem empírica devida a Jewitt (1999), contemplando os efeitos da incorporação 

de Fe e Mg nas posições octaédricas ocupadas por Al, a expressão de cálculo vem igual a: 

 

𝑇 = 319 × [𝐴𝑙𝑖𝑣 + 0.1
𝐹𝑒2+

𝐹𝑒2+ + 𝑀𝑔
] − 69 

 

gerando os resultados graficamente expressos na figura VI - 17 e sumarizados na tabela VI - 7.  

 

Tabela VI -5. Amplitude de variação dos valores de temperatura calculados com base no modelo proposto por Jowett (1991) para 
os diferentes subconjuntos de clorites analisadas. À semelhança com o modelo anterior retiraram-se os extremos máximos da chl 

do tipo IV, de modo a análise estatística apresente valores não muito dispersos. 

  chl I chl II chl III chl IV 

Média 395 390 397 356 

Mediana 394 394 398 356 

Desvio-padrão 15 10 9 35 

Mínimo 373 375 384 299 

Máximo 418 401 407 406 

Amplitude 45 26 23 107 

Contagem 8 10 6 5 

Nível de confiança 
(95.0%) 

13 7 10 31 

 

 

 
Figura VI - 1725. Distribuição dos valores de T (°C) vs. #Mg [= Mg/(Fe2+ + Mg)], os primeiros calculados com base no modelo de 
Jowett (1991). 

 

Os resultados obtidos com base no modelo empírico de Jowett (1991) traçam tendências similares 

às indicadas anteriormente, muito embora as amplitudes dos valores de temperatura de formação sejam 

consideravelmente mais baixas. Esta é, contudo, uma propensão há muito conhecida, uma vez que a 

abordagem termodinâmica é bastante sensível aos constrangimentos impostos pelos modelos de solução 
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sólida e de distribuição catiónica pelas diferentes posições estruturais. Em termos simples, os valores de 

temperatura procurados deverão posicionar-se entre os resultados fornecidos pelos dois modelos, pois o 

empírico (Jowett, 1991) tende a subestimar a temperatura de formação e a aproximação termodinâmica 

(Inoue et al., 2009) tende, pelo contrário, a sobrestimar aquela. Não deixa contudo de ser interessante 

sublinhar que o intervalo de temperaturas assim colocado em evidência é perfeitamente conciliável com a 

sobreposição de efeitos de temperatura mais elevada sobre indicadores do grau metamórfico regional, 

possivelmente relacionados com o desenvolvimento da orla de metamorfismo de contacto (transição entre 

as zonas da clorite e biotite), seguido de actividade hidrotermal em condições de temperatura mais baixas 

[clorites do tipo IV].  

 

 

4. Óxidos e Hidróxidos 

O extenso número de análises quantitativas de fases óxidas e hidróxidas (n = 182) cobre um leque 

muito variado de espécies minerais composicionalmente distintas, designadamente: espinelas de Cr(-Zn); 

magnetite; hematite/maghemite; ilmenite; pseudo-rútilo/pseudo-brookite; rútilo; e goethite. A variabilidade 

composicional deste grande conjunto analítico pode ser apreciada num único diagrama ternário (Fe2+-Ti-

Fe3+), conforme documentado na figura VI - 18. 

 
 
Figura VI - 1826. Diagrama ternário para os óxidos de ferro e titânio, assinalando as principais soluções sólidas [magnetite-
ulvoespinela e hematie /maghemite – ilmenite].  

 

De acordo com a projecção anterior, complementada com o exame detalhado das análises 

químicas obtidas, verifica-se que o subconjunto das espinelas inclui espinelas ricas em Cr (-Zn) e 
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magnetites. As primeiras posicionam-se junto ao vértice FeO uma vez que os seus constituintes principais 

discriminativos (Cr, Al) não são contemplados no diagrama e que a quantidade de Fe3+ é bastante reduzida 

(as análises representam domínios relíquia do grão detrítico não afectados por oxidação tardia). Os 

escassos grãos analisados (n = 4) apresentam conteúdos de Cr variáveis entre 1.34 e 1.66 a.p.f.u., para 

além de valores médios de Fe2+ em torno de 1.502±0.16 a.p.f.u.; os conteúdos não negligenciáveis de Al 

(0.487±0.16 a.p.u.f.) e Zn (0.339±0.06 a.p.u.f.), são acompanhados por quantidades traço de Ti, Mg e Na 

(0.01 a.p.u.f.) e, por vezes, Co, Ni, Pb, Ag e Fe3+. Os conteúdos significativos de ZnO (12.73±2.32 wt%) 

denunciam uma fonte particular, sujeita a processos metassomáticos/hidrotermais fortes, presumivelmente 

equiparáveis aos que geralmente concorrem para intensa serpentinização e/ou carbonatação de rochas 

ultramáficas (e.g. Saumur & Hattori 2013). Estes escassos grãos detríticos são assim caracterizados por 

razões 0.993  Fe2+/(Fe2++Mg)  0.999, 0.165  Al/(Al+Cr)  0.324 e 1.341  (Fe2+)/Zn  2.434.  

As magnetites analisadas apresentam composições próximas da proporção ideal [Fe2+O.Fe3+
2 O3] 

embora se registe para um número apreciável de análises (n = 48)s desvios no sentido da componente 

ulvoespinela, documentando a presença de quantidade menores de TiO2. Conforme referido nos capítulos 

dedicados à “Petrografia e caracterização mineralógica” e “Geologia da Jazida de Carvalhosa”, a magnetite 

observada em amostras representativas das sequências “Quartzitos Superiores” e “Metapelitos Superiores” 

pode ser primária (relíquias de grãos detríticos fortemente oxidados, Mgt I) ou secundária, resultante da 

recristalização heterogénea da hematite lamelar (Mgt II) e/ou de neoformação, depositada em filonetes (Mgt 

II-F), durante eventos tardios de metassomatismo e/ou alteração hidrotermal. Nos “Quartzitos Superiores”, 

as escassas (n = 2) relíquias primárias envolvidas por mantos de hematite/maghemite (Mgt I-QS) 

manifestam quantidades traço de SiO2 ≈ 0,005±0,001 a.p.u.f.. Pelo contrário, as relíquias de espinela 

primária identificadas em domínios metassomatizados dos “Metapelitos Superiores” (Mgt I-MS) evidenciam 

claros desvios no sentido titanífero (≈ 0.217±0.112 wt% TiO2), mostrando ainda quantidades significativas 

de SiO2 (≈ 1.16±0.22 wt%) e indícios de substituição de Fe3+ por Mg, Mn e Al (figura VI - 22). As magnetites 

secundárias em amostras de “Quartzitos Superiores” (Mgt II – QS e Mgt II-F-QS) revelam conteúdos de 

Fe3+ próximos de 2,0 a.p.u.f. com desvios composicionais menores que denunciam processos de 

substituição muito limitada do ferro férrico por V, Al, Mg, Mn e Ti (figuras VI - 17 e 18); note-se a quase 

inexistência de titânio e quantidades medianas de vanádio em torno de 0.003 a.p.u.f..  As magnetites 

secundárias em exemplares de “Metapelitos Superiores” (Mgt II – MS; n = 12) evidenciam quantidades de 

titânio acima das registadas por Mgt I – MS (0,105 a 0,387wt%), apresentando um valor extremo (anómalo) 

de 10.79 wt% de TiO2 (figura VI - 18) [que poderá corresponder a uma litologia sub-amostrada]; estas 

análises apresentam também indícios de substituições do Fe por Mn e Mg (figura VI - 20). 

Comparativamente, as magnetites neoformadas, integrando as associações minerais que preenchem 

filonetes com geometria diversa, apresentam valores de titânio mais elevados (≈0.751±0.12 wt% TiO2) e 

valores de ferro férrico mais baixos (figura VI - 18). Em síntese, as proporções catiónicas médias 

encontradas para as magnetites analisadas são as seguintes:  
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- Mgt I – QS: Fe2+
0.996, Fe3+

1.980±0.004, Al0.004, Si0.005, Cr0.004  e V0.004; 

- Mgt II – QS: Fe2+
0.996, Fe3+

1.980±0.006, Al0.002, Cr0.003 e V0.003; 

- Mgt I – MS: Fe2+
1.003±0.007, Mg0.008, Fe3+

1.85±0.004, Al0.003, Si0.044±0.008, Cr0.006±0.001, V 0.034±0.01 e Ti0.006±0.003; e 

- Mgt II – MS: Fe2+
1.003±0.008, Mg0.001, Fe3+

1.86±0.17, Al0.003, Si0.01, Cr0.006±0.001, V0.035±0.01 e Ti0.034±0.08. 

 

 

 
Figura VI - 1927. Projecção dos conteúdos (Ti + V) vs Fe3+ (a.p.f.u.) obtidos para a totalidade dos grãos de magnetite analisados: 
relíquias de espinela primária em amostras das sequências “Quartzitos Superiores” (Mgt I – QS) e “Metapelitos Superiores” (Mgt I 
– MS); magnetite secundária em exemplares das sequências “Quartzitos Superiores” (Mgt II – QS) e “Metapelitos Superiores” (Mgt 
II – MS); magnetite secundária em filonetes cortando amostras representativas das sequências “Quartzitos Superiores” (Mgt II – F 
- QS) e “Metapelitos Superiores” (Mgt II – F - MS). 

 
Figura VI - 20 Projecção dos conteúdos (Al + Si + Mn) vs. (Ti + V) (a.p.f.u.) obtidos para a totalidade dos grãos de magnetite 
analisados: idêntico que a figura VI – 19. 

Tendo em conta os conteúdos de alguns elementos menores e traço (nomeadamente de Ti, V, Ni, Cr, Mn, 

Al, Ca, Si e Mg) e fazendo uso dos diagramas discriminantes propostos por Dupuis e Beaudoin (2011), 
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recentemente revisitados por Nadoll et al. (2014), verifica-se que o essencial das análises se projecta em 

campos composicionais atribuídos a minérios de ferro gerados na dependência de processos 

metassomáticos/hidrotermais, revelando claro desvio no sentido do domínio ocupado por “BIF-iron Ore; 

Hydrothermal-Metamorphic” (Mgt I – QS e Mgt II – QS), não obstante existirem alguns casos 

(maioritariamente Mgt I – MS e Mgt II – MS) com forte “afinidade” para com campos composicionais de 

depósitos magmatogénicos do tipo Fe-Ti, V (figuras VI - 21 e 22). Na projecção de # Ni [i.e. Ni/(Cr + Mn)] 

vs Ti + V (wt %) verifica-se que a maioria das análises de magnetite demonstram conteúdos de Ni# em 

torno de 0 wt% projectando-se no campo composicional do tipo skarn i.e. campos composicionais 

dependentes de processos metassomáticos/hidrotermais. 

 
 
Figura VI - 2128 Distribuição dos conteúdos em (Ti + V) vs (Al + Mn) [percentagem em peso] para a totalidade dos grãos de 
magnetite analisados: relíquias de espinela primária em amostras das sequências “Quartzitos Superiores” (Mgt I – Qs) e 
“Metapelitos Superiores” (Mgt I – MS); magnetite secundária em exemplares das sequências “Quartzitos Superiores” (Mgt II – QS) 
e “Metapelitos Superiores” (Mgt II – MS); magnetite secundária em filonetes cortando amostras representativas das sequências 
“Quartzitos Superiores” (Mgt II – F - QS) e “Metapelitos Superiores” (Mgt II – F - MS). Campos composicionais da magnetite, 
conforme proposta de Nadoll et al. (2014) após Dupuis e Beaudoin (2011); magnetites geradas em sistemas do tipo: 1 – Kiruna; 2 
– BIF; 3 – IOCG; 4 – Pórfiro; 5 – Fe-Ti, V.  
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Figura VI - 2229 Distribuição dos conteúdos em (Ti + V) vs #Ni [percentagem em peso] para a totalidade dos grãos de magnetite 
analisados. relíquias de espinela primária em amostras das sequências “Quartzitos Superiores” (Mgt I – Qs) e “Metapelitos 
Superiores” (Mgt I – MS); magnetite secundária em exemplares das sequências “Quartzitos Superiores” (Mgt II – QS) e “Metapelitos 
Superiores” (Mgt II – MS); magnetite secundária em filonetes cortando amostras representativas das sequências “Quartzitos 
Superiores” (Mgt II – F - QS) e “Metapelitos Superiores” (Mgt II – F - MS). Campos composicionais da magnetite, conforme proposta 
de Nadoll et al. (2014) após Dupuis e Beaudoin (2011); magnetites geradas em sistemas do tipo: 1 – Kiruna; 2 – BIF; 3 – IOCG; 4 
– Pórfiro; 5 – Fe-Ti, V; 6- Opemiska; 7-Skarn. 

 

A hematite analisada apresenta composição muito próxima da ideal [Fe1.96±0.03O3], embora seja 

evidente o relativo enriquecimento em titânio manifestado por alguns grãos [TiO2 ≈ 0.82±1.8 wt% (0.02 

wt%)], para além de Cr2O3 ≈ 0.149±0.285 wt% (0.11 wt%), V2O3 ≈0.1090.033 wt% (0.1 wt%) e CaO 

≈0.1040.030 wt% (0.103 wt%); a estes conteúdos acrescem quantidades traço (< 0.1 wt%) de Al2O3, SiO2, 

ZnO, BaO e PbO. A projecção dos conteúdos (Ti + V + Cr) vs Fe3+ (figura VI - 23) e Fe2+ vs Fe3+ (figura VI 

- 24) permite avaliar que tanto o Ti + V como o Fe2+ se correlacionam negativamente com o Fe3+, co-

variando entre si positivamente (figura VI - 25), confirmando que a diferença para os dois catiões ideais de 

Fe3+ p.f.u. se deve à incorporação conjunta de Ti, V, Fe2+.  

De acordo com critérios texturais, é possível diferenciar quatro tipos de hematite, a saber: hematite 

precoce, lamelar (Hem I); martite com hábito euédrico (Hem II), em parte circunscrita a filonetes (Hem III); 

e agregados irregulares de hematite (Hem IV). O primeiro subconjunto distingue-se quimicamente por 

apresentar conteúdos traço significativos em silício e titânio (< 0.04 a.p.f.u.), sugerindo disponibilidade 

destes elementos no meio em que os óxidos de desenvolveram. A transformação e recristalização de Hem 

I em magnetite secundária subsequentemente martitizada, conduz a Hem II com conteúdos em titânio mais 

baixos (< 0.02 a.p.f.u.), os quais contrastam fortemente com os evidenciados pela Hem III (< 0.15 a.p.u.f.); 

note-se também que a Hem III se separa quimicamente dos restantes subconjuntos através dos conteúdos 

em Fe2+ e V. A Hem IV, por sua vez, não se afasta substantivamente da amplitude de variação 
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composicional apresentada por Hem I. Neste contexto, importa ainda sublinhar que as análises de 

hematite/maghemite revelam composições idênticas às de Hem III.  

 

 
 
Figura VI - 2330. Distribuição dos conteúdos (Ti + V) vs Fe3+ (a.p.u.f.) para os diferentes tipos de hematite: lamelar (Hem I); 
euédrica/pseudomorfose de magnetite secundária (Hem II); idem caso anterior, mas confinada a filonetes (Hem III) e; agregados 
irregulares de hematite (Hem IV). 
 

 
Figura VI - 2431. Distribuição dos conteúdos Fe2+ vs Fe3+ (a.p.u.f.) para os diferentes tipos de hematite: lamelar (Hem I); 
euédrica/pseudomorfose de magnetite secundária (Hem II); idem caso anterior, mas confinada a filonetes (Hem III) e; agregados 
irregulares de hematite (Hem IV). 
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Figura VI - 2532. Distribuição dos conteúdos em (Ti + V) vs. Fe2+ (a.p.u.f.) para os diferentes tipos de hematite: lamelar (Hem I); 
euédrica/pseudomorfose de magnetite secundária (Hem II); idem caso anterior, mas confinada a filonetes (Hem III) e; agregados 
irregulares de hematite (Hem IV). 
 

 

Os resultados analíticos disponíveis revelam ainda que os grãos de ilmenite apresentam 

composição química próxima da proporção ideal [Fe2+
0.90±0.05 Ti1.00±0.01O3], não obstante o diagrama ternário 

Fe2+-Ti-Fe3+ (figura VI - 18) indicar desvio no sentido do TiO2. Este desvio é, contudo, aparente e em boa 

medida deve-se à incorporação de quantidades consideráveis de MnO [3.22±1.71 (2.48wt%)] em 

substituição do FeO. Tomando como referência os grãos de espinela Cr(-Zn) que se circunscrevem a 

“quartzitos sem ferro” da sequência “Quartzito Superior” (Ilm I) e separando os grãos de ilmenite que se 

circunscrevem a filonetes cortando a sequência de “Metapelito Superior” (Ilm II), verifica-se que o primeiro 

subconjunto se apresenta claramente mais enriquecido em titânio e manganês (figuras VI - 26, 27). Tal 

afigura-se compatível com a fonte indicada para a espinela de Cr(-Zn) e com os dados de litogeoquímica 

disponíveis para as amostras da sequência “Quarztito Superior” empobrecidas em óxidos de ferro (capítulo 

Litogeoquímica – figura VII - 4). 
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Figura VI - 2633. Projecção dos conteúdos Fe2+ vs Mn2+ (a.p.u.f.) para os dois subconjuntos de ilmenite, confinadas a filonetes que 
cortam as sequências “Quartzitos Superiores” (Ilm I) e “Metapelitos Superiores” (Ilm II). 

 

 
Figura VI - 2734. Projecção dos conteúdos em Mn2+ vs Ti2+ (a.p.u.f.) para os dois subconjuntos de ilmenite, confinadas a filonetes 
que cortam as sequências “Quartzitos Superiores” (Ilm I) e “Metapelitos Superiores” (Ilm II). 

 

 

De entre as análises quantitativas efectuadas importa também referir as que apresentam 

conteúdos de TiO2
 superiores aos das ilmenites, mas com quantidades significativas de ferro férrico 

(38.91±0.13 wt%), e por isso interpretáveis como produtos de oxidação/alteração completa da ilmenite 

quimicamente análogas a pseudo-rútilo ou pseudo-brookite; um indicador que suporta também esta 

interpretação consiste na manutenção dos conteúdos de MnO (3.33±0.19 wt%), análogos aos 

apresentados pela ilmenite. A composição destas fases minerais (pseudo-rútilo e/ou pseudo-brookite) 

revela ainda quantidades traço de SiO2, ZnO, Cr2O3 e Al2O3, as quais podem igualmente ser tomadas como 

indiciadoras de uma proveniência comum. 

Por fim, os grãos analisados de rútilo (ou de qualquer um dos seus polimorfos de baixa 

temperatura, como a anátase ou brookite) revelam composição pouco desviada da ideal [TiO2], 
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apresentado sistematicamente quantidades traço de Fe3+ (0.011 a.p.u.f.) e Cr3+ (0.001 a 0.002 a.p.u.f.) 

ocasionalmente acompanhadas por Mn, Si, Ba, Na, Ca e Zr  (< 0.001 a.p.f.u.).  

 

 

5. Fosfatos 

Os fosfatos são fases minerais comuns nas amostras estudadas e apresentam diversidade 

composicional bem maior do que referido em estudos anteriores (e.g. Ribeiro & Rebelo, 1977; d’Orey, 

1999), revelando quase sempre quantidades apreciáveis de ETR. Apesar do banco de dados adquirido ser 

extenso (n = 175) este está longe de poder resolver a totalidade das espécies fosfatadas presentes, 

carecendo de refinamento futuro. Tal deve-se a um largo conjunto de factores, nomeadamente: 

(i) Reduzida dimensão dos grãos, em alguns casos na mesma ordem de grandeza ou inferior ao 

diâmetro do feixe de electrões usado em trabalho analítico de rotina; 

(ii) Mau polimento dos grãos, em especial quando existem fortes contrastes de dureza; e 

(iii) Presença de agregados finos constituídos por mistura de fases minerais composicionalmente 

análogas. 

Para além dos factores mencionados há ainda a assinalar problemas associados ao 

processamento numérico das medidas de concentração multi-elementar uma vez que a discriminação das 

várias fases minerais depende da forma como se procede à partição de alguns elementos por diferentes 

valências (e.g. Fe2+ e Fe3+) e se estimam os conteúdos em OH e/ou H2O. Devido a todos estes aspectos, 

a classificação de um elevado número de análises quantitativas permanece por determinar, perdurando 

dúvidas quanto às estequiometrias que são utilizadas como referência na repartição dos conteúdos 

catiónicos a.p.u.f.. Estas análises estão catalogadas como fosfatos “indeterminados”, não obstante: (i) 

grande parte se projectar [de acordo com os conteúdos multi-elementares analisados] em torno dos campos 

composicionais definidos para espécies identificadas, podendo ainda corresponder a análises de pior 

qualidade devido aos factores anteriormente referidos e/ou a desvios ligeiros da composição ideal não 

estarem contemplados na solução sólida; ou (ii) outra parte poder corresponder a eventuais misturas. As 

fases minerais identificadas representam, grosso modo, metade das análises efectuadas (n = 78), 

distinguindo-se três subconjuntos com composições diferentes: (i) fosfatos de cálcio (± Fe, Mg, Al), 

apresentando grosso modo conteúdos de P2O5 entre 35% a 40% e quantidades menores/traço de ETR 

significativas; (ii) fosfatos de ferro (± Al, Mg, Mn), algo empobrecidos em Al2O3 e com 30 ≤ (Fe2O3+FeO) ≤ 

60 wt% e 10 ≤ P2O5 ≤ 20 wt%.]; e (iii) fosfatos de elementos de terras raras. 

 

 

Os fosfatos de cálcio (± Fe, Mg, Al) são relativamente comuns (n = 32) destacando-se a apatite 

cuja composição ideal é dada por 𝐶𝑎5(𝑃𝑂4)3 (𝐹, 𝐶𝑙, 𝑂𝐻) e onde a posição ocupada por Ca pode 

incorporar catiões com raio e valência equivalente (e.g. Fe2+, Mg) ocasionalmente acompanhados por 
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catiões monovalentes e consequente diminuição de aniões (F, Cl ou OH) e abertura de vacaturas 

estruturais; ou ainda incorporar catiões trivalentes (e.g. Fe3+, Al, ETR), compensados pela perda de P na 

posição de coordenação tetraédrica. No caso presente, os conteúdos globais de ETR2O3 obtidos para os 

grãos de apatite posicionam-se abaixo de 1.49 wt% com valores médios de 0.56±0.44 e mediana de 0.405 

wt%. Para além da apatite, identificam-se composições afins da crandalite [CaAl3(PO4)2(OH)4H2O] e 

dufrenite [Ca0.5Fe2+Fe3+
5(PO4)4(OH)6 2H2O], envolvendo substituições menores do Ca (Fe2+ ou Mg) por 

outros catiões R2+, assim como do Al3+ e Fe3+ por ETR; de referir, neste contexto, que os conteúdos globais 

de ETR2O3 evidenciados por estes dois últimos fosfatos de cálcio se distribuem nos intervalos 0.395-1.313 

wt% e 0.201-1.200 wt%, respectivamente. 

Tendo em conta os conteúdos de P e Ca p.u.f. evidenciados pelas análises de apatite (figura VI - 

28), verifica-se a existência de desvios consideráveis à composição ideal deste fosfato, os quais são 

devidos a vários mecanismos de troca catiónica, nomeadamente à substituição parcial do Ca por catiões 

R2+
total (= Sr + Ba + Fe +Mg + Mn) ou R3+ (= Al + ETR), esta última não totalmente compensada ao nível 

das posições ocupadas pelo P, conduzindo por isso à criação de vacaturas (figuras VI - 29, 30 e 31). As 

análises disponíveis revelam ainda a existência de dois conjuntos distintos, separando claramente os 

núcleos (Ap I) de grãos de apatite inclusos em halos metassomáticos dos domínios periféricos de grãos 

(Ap II) que podem manifestar, ou não, efeitos ópticos e texturais denunciadores de alguma alteração. O 

primeiro conjunto apresenta conteúdos de fósforo quase ideais (3.02 ≤ P ≤ 3.04 a.p.u.f.), R2+
total (= Ca + Sr 

+ Ba + Fe +Mg + Mn) entre 4.90 e 4.93 a.p.u.f. e R3+
total (= ETR, AL e Fe3+) ≤ 0.02 a.p.u.f. O segundo 

conjunto, por sua vez, mostra 2.96 ≤ P ≤ 3.00 a.p.u.f., 4.92 ≤ R2+
total ≤ 4.99 a.p.u.f. e  0.02 ≤ R3+

total ≤ 0.06 

a.p.u.f. (exceptuando um valor extremo de 0.12 a.p.u.f.); note-se que este conjunto é o que manifesta 

conteúdos de ETR mais significativos, variando ente 0.01 a 0.05 a.p.u.f.. 

 

Figura VI - 2835. Projecção dos conteúdos de Ca vs P (a.p.u.f.) revelados pelos domínios não alterados dos grãos de apatite (i.e., 
núcleo – Ap I) e bordaduras alteradas (Ap II). 
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Figura VI - 2936. Projecção dos conteúdos de R2+ vs Ca (a.p.u.f.) revelados pelos domínios não alterados dos grãos de apatite 
(i.e., núcleo – Ap I) e bordaduras alteradas (Ap II). 

 

 

Figura VI - 3037. Projecção dos conteúdos de R3+ vs P (a.p.u.f.) revelados pelos domínios não alterados dos grãos de apatite (i.e., 
núcleo – Ap I) e bordaduras alteradas (Ap II). 

 

Figura VI - 3138. Distribuição das vacaturas em coordenação octaédrica vs P (a.p.u.f.) em análise que representam domínios não 
alterados dos grãos de apatite (i.e., núcleo – Ap I) e bordaduras alteradas (Ap II). 
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Os fosfatos de ferro (± Al, Mg, Mn) são abundantes e manifestam notória variabilidade 

composicional, destacando-se: (i) o grupo da lazulite, composto por lazulite [(Mg,Fe2+)Al2(PO4)2(OH)2], 

scorzalite [(Fe2+,Mg)Al2(PO4)2(OH)2] e barbosalite [Fe2+Fe3+
2(PO4)2(OH)2]; (ii) o grupo da rockbrigdeite que 

integra a rockbridgeite [Fe2+Fe3+
4(PO4)3(OH)5] e frondelite [Mn2+Fe3+

4(PO4)3(OH)5]; (iii) a série gormanite-

souzalite (Fe2+,Mg)3(Al,Fe3+)4(PO4)4(OH)62H2O]; (iv) o grupo da ludlamite [(Fe,Mn,Mg)3(PO4)2 4H2O]; e (v) 

o grupo dos fosfatos de alumínio compreendendo a harbortite [Al3(PO4)2(OH)3.3H2O] e a variscite 

[AlPO42H2O], representado por um número muito escasso de análises. 

As análises químicas compatíveis com a estequiometria da lazulite (n = 14) manifestam desvios 

composicionais que reflectem a substituição do alumínio e magnésio por ferro férrico e ferro ferroso, 

respectivamente. São assim harmonizáveis com as composições afins da barbosalite (n = 2), tendo como 

termos intermédios todas as análises do tipo scorzalite ricas em Mg (n = 3). Os principais vectores de 

substituição catiónica que explicam esta variabilidade composicional são: (i) □(Al,Fe3+)2P-1(Fe2+,Mg,Mn)-1, 

conforme demonstra a co-variação negativa entre os conteúdos p.u.f. (Al + Fe3+) vs P [figura VI - 32] e (Al 

+ Fe3+) vs (Fe2+ + Mg + Mn), assim como a co-variação positiva entre (Fe2+ + Mg + Mn) e P [figura VI - 33]; 

e (ii) ETR (Mn,Mg)(Al Fe3+)-1(Fe2+)-1, tal como sugerido pela projecção apresentada na figura VI - 34. 

Separando as análises que representam agregados de lazulite em amostras de “quartzitos com ferro” 

(sequência “Quartzitos Superiores”) e em exemplares de preenchimentos hidrotermais de zonas de falha 

(Laz I e Laz II, respectivamente), verifica-se haver diferenças composicionais consideráveis que importa 

precisar. O primeiro conjunto (Laz I) revela conteúdos de P em torno de 1.95±0.01 a.p.u.f., Fe3+ ≈ 0.14±0.02 

a.p.u.f., Al ≈ 1.95±0.01 a.p.u.f., Fe2+ ≈ 0.18±0.02 a.p.u.f. e ETR < 0.015 a.p.u.f.. O segundo conjunto (Laz 

II) apresenta P ≈ 2.00±0.01 a.p.u.f., Fe3+ com amplitude entre 0 a 0,028 a.p.u.f.1; Al ≈ 1.92±0.01 a.p.u.f., 

Fe2+ ≈ 0.58±0.03 a.p.u.f. e ETR ≈0.010 a.p.u.f.. Estas diferenças de composição reflectem muito 

possivelmente gradientes químicos locais. 

 

Figura VI - 3239. Distribuição dos conteúdos em (Al + Fe3+) vs P (a.p.u.f.) apresentados por grãos de lazulite em amostras de 
“quartzitos com ferro” da sequência “Quartzitos Superiores” (Laz I) e exemplares representativos de preenchimentos hidrotermais 
de zonas de falha cortando a mesma sequência (Laz II). 

                                                           
1 Apresentação dos valores de Fe3+ em amplitude de valores (mínimo e máximo) deve-se a uma subamostragem desta fase mineral que se 
reflecte na análise estatística de modo dúbio e incongruente. 
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Figura VI - 3340. Distribuição dos conteúdos de (Fe2+ + Mg + Mn) vs P (a.p.u.f.) apresentados por grãos de lazulite em amostras 
de “quartzitos com ferro” da sequência “Quartzitos Superiores” (Laz I) e exemplares representativos de preenchimentos 
hidrotermais de zonas de falha cortando a mesma sequência (Laz II). 

 

 

Figura VI - 3441. Distribuição dos conteúdos de (ETR + Fe2+ + Mg + Mn) vs (Al + Fe3+) (a.p.u.f.) apresentados por grãos de lazulite 
em amostras de “quartzitos com ferro” da sequência “Quartzitos Superiores” (Laz I) e exemplares representativos de 
preenchimentos hidrotermais de zonas de falha cortando a mesma sequência (Laz II). 

 

 

Os fosfatos do tipo rockbrigdeite mostram desvios à composição ideal que expressam a 

substituição parcial do Fe3+ por catiões (Al  ETR) e do Fe2+ por (Mg + Mn), acompanhada pela 

incorporação de quantidades menores e traço de Na+ e Ca2+ (figuras VI - 35, 36 e 37). Os afastamentos de 

composição no sentido da estequiometria da frondelite são pouco significativos, não obstante o registo de 

uma análise quantitativa que se aproxima bastante das proporções ideais deste último fosfato: pequena 

deficiência nos totais de R2+ (prevalecendo o Mn sobre qualquer outro catião divalente) e R3+, os quais 

incluem quantidades não negligenciáveis de ETR (ETR2O3 = 1.58 wt%), possivelmente documentando 

processos de alteração (Lindberg, 1949).  
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Figura VI - 3542. Distribuição dos conteúdos de (Al + Fe3+) vs P (a.p.u.f.) em análises de rockbrigeite. 

 

Figura VI - 3643. Distribuição dos conteúdos (Fe2+ + Mg + Mn) vs  (Al + Fe3+) (a.p.u.f.) em análises de rockbrigeite. 

 

Figura VI - 3744. Distribuição dos conteúdos (Ca + Na) vs P (a.p.u.f.) em análises de rockbrigeite. 

 

As análises descritas pela solução sólida gormanite-souzalite, análogas às dos fosfatos 

anteriores mas notoriamente hidratadas, exibem desvios preferenciais no sentido da gormanite, 

compatíveis com trocas catiónicas equivalentes às descritas para as composições do tipo rockbrigdeite-

frondelite. 
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 Acresce ainda referir a existência de duas fases fosfatadas portadoras de ETR, designadamente 

monazite e xenótimo, cuja composição é dada pela fórmula geral MTO4, onde as posições M podem ser 

ocupadas por ETR, Th, Ca e Bi ou por Y, ETR, Yb e as posições T por P (e.g. Gresear et al., 1971). Em 

ambos os casos, os desvios às composições ideais são pequenos e fundamentalmente explicados pelas 

trocas catiónicas que envolvem os catiões R2+ e R3+, uma vez que a permuta P5+ = Si4+ é muito reduzida. 

 

 

Agregando a totalidade das análises de fosfatos coloca-se em evidência diferentes subconjuntos 

composicionais que traduzem trocas catiónicas, parte das quais possivelmente devidas a gradientes 

químicos locais, como referido nos parágrafos anteriores. Apesar da influência destes gradientes e sem 

prejuízo de haver um pequeno conjunto de análises díspares do total realizado, existem várias 

características comuns, nomeadamente: (i) permuta entre Fe2O3 (± FeO) e Al2O3, com excepção da 

monazite e xenótimo mercê dos conteúdos reduzidos ou inexistentes de alumínio (figura VI - 38); e (ii) 

quantidades significativas de ETR2O3 em praticamente todas as fases fosfatadas (figura VI - 39), as quais 

suportam uma distribuição de valores de concentração com valor mediano de 6540 ppm e uma amplitude 

de variação que se estendem entre 0 e 22 120 ppm, não incorporando as fases minerais do tipo xenótimo 

e monazite [surgem com valor mediano 365 525 ppm e uma amplitude de variação entre 135 280 a 542 

040 ppm] 

 

Figura VI - 3845. Distribuição dos conteúdos em (Fe2O3 + FeO) vs Al2O3 (wt%) para a totalidade de análises de fosfatos. As 
composições indeterminadas (i.e., não ajustáveis a estequiometrias bem definidas) que se afastam consideravelmente dos 
subconjuntos classificados deverão representar análises de má qualidade; as restantes são interpretáveis como misturas. 
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Figura VI - 3946. Distribuição das concentrações em ETR2O3 vs P2O5 (wt%) ilustrando a existência de quantidades significativas 
de ETR praticamente todos os fosfatos analisados. Estes últimos repartem-se por três subconjuntos fundamentais: (i) fosfatos de 
Ca (± Fe, Mg, Al) com P2O5 entre 35% a 40%; (ii) fosfatos de Fe (± Al, Mg, Mn) com 30 ≤ (Fe2O3+FeO) ≤ 60 wt% e 10 ≤ P2O5 ≤ 
20 wt%.; e (iii) fosfatos de terras raras e/ou ítrio. 
   

 

Normalizando os valores médios das concentrações de ETR [=La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb e Lu] e de Y obtidas para cada grupo mineral relativamente ao padrão “CSup” [“Crosta 

Superior”, e.g. Rudnick & Gao, 2003] e AC [“Average Chondrite”, e.g. Palme & Jones, 2004] verifica-se que, 

sem excepção, todos os fosfatos analisados se apresentam enriquecidos em ETR. Para a maior parte dos 

casos, este enriquecimento relativo posiciona-se entre 10 a 1 000 × CSup e 100 a 100 000 × AC, tendendo 

a ser mais significativo para ETR pesadas (por vezes acompanhado pelo Y), exceptuando, por razões 

óbvias, a monazite (figura VI - 40). Em detalhe, a fraccionação em causa gera quatro tendências distintas, 

a saber: (i) padrões marcados por anomalias positivas em Pr e Tb e negativas em Yb, bastante comuns e 

transversais a largo número de fosfatos; (ii) padrões enriquecidos em ETR leves e acentuada anomalia 

negativa em Eu, característicos das fases do tipo monazite; (iii) padrões enriquecidos em ETR pesadas, 

para além do Y, e esboço de anomalia positiva em Eu e Gd, tipificando as composições do tipo xenótimo; 

e (iv) padrões relativamente regulares, embora com clara tendência para apresentar maiores 

enriquecimentos em ETR pesadas que deverão, grosso modo, expressar o comportamento global das 

espécies fosfatadas presentes nas litologias examinadas, como que representando uma mistura em 

proporções desiguais entre fosfatos de ERT leves e fosfatos que concentram preferencialmente ETR 

pesadas. 
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Figura VI - 4047. Padrões de concentração normalizada em ETR para os fosfatos analisados, relativamente ao “CSup” (Crosta 
Superior, adaptado de Rudnick & Gao, 2003).  

 

 

 
Figura VI - 4148 Padrões de concentração normalizada em ETR para os fosfatos analisados, relativamente ao “AC” (“Average 
Chondrite”, adaptado de Palme & Jones, 2004).   
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O presente capítulo aborda os dados de litogeoquímica multi-elementar obtidos com Fluorescência 

de Raios-X em 19 amostras representativas das litologias caracterizadas previamente em termos 

petrográficos e mineralógicos [capítulo V – “Geologia da Jazida de Carvalhosa”].  

A base de dados adquirida (anexo V) revela franca variação apesar dos valores de concentração 

apresentados por muitos elementos se encontrarem “mascarados” (diluídos) devido à prevalência da sílica 

e/ou dos óxidos de ferro nas rochas analisadas. De modo a minimizar este efeito recorreu-se à informação 

disponível de natureza petrográfica e mineralógica, assim como aos princípios geoquímicos que regulam o 

comportamento dos vários elementos químicos. 

A interpretação da variabilidade química para o conjunto total de amostras será apresentada sob 

diversas formas nomeadamente (i) matriz de correlação inter-elementar [construída com base no banco de 

dados após eliminação das análises cujos valores de concentração elementar se encontram abaixo do 

limite de detecção], (ii) análise de conteúdos elementares e/ou razões de concentração multi-elementar 

para elementos maiores e (iii) elementos traço; e (iv) normalização dos conteúdos dos elementos maiores, 

menores e traço em relação aos valores de concentração que tipificam a “Crosta Superior”, conforme 

proposta de Rudnick & Gao (2004). 

 

 

1. Resultados analíticos 

As amostras enriquecidas em óxidos de ferro representativas da sequência “Quartzitos 

Superiores”, quando não afectados por processos metassomáticos / hidrotermais, revelam concentrações 

significativas de SiO2 e Fe2O3 com valores medianos de 42,7 wt% e 36,6 wt% respectivamente; apresentam 

ainda quantidades menores de Al2O3, K2O, TiO2 P2O5 (com valores medianos de 7,0, 1,9, 0,1, e 0,6 wt% 

respectivamente) e conteúdos traço de Ba, Co, Cr, Ta, V e ETR + Y (com valores medianos de 1237,4, 

80,6, 220,0, 20,6, 506,0 e 273,0 ppm, respectivamente. Quando os efeitos metassomáticos são 

consideráveis, os conteúdos de SiO2 decrescem significativamente (valores medianos de 21,6 wt%), sendo 

balançados por aumento das concentrações de Fe2O3 (valores medianos de 51,5 wt%). O exemplar com 

conteúdos de Fe2O3 relativamente baixos (11,8 wt%) é composicionalmente equiparável ao “Quartzito sem 

ferro”, revelando ainda conteúdos inferiores nos elementos menores e traço (e.g. de Ba, Co, Cr, Ta, V e 

ETR + Y em torno de 255,8, 52,4, 199,1, 11,1, 84,7 e 218,5 ppm, respectivamente). São ainda dignas de 

nota as concentrações apreciáveis de Zr, cujo valor mediano se cifra em torno de 296,0 ppm. 

As amostras da sequência “Metapelitos Superiores” não alteradas metassomaticamente 

apresentam conteúdos de SiO2, Al2O3 e K2O expectáveis para rochas metassedimentares pelíticas (valores 

medianos de 62,5, 23,1 e 4,9 wt% respectivamente) e concentrações de elementos menores e traço 

variáveis, sendo de assinalar: (1) os teores medianos de Ba, Co, Cr, Ta, V e ETR + Y (558,4, 32,5, 242,2, 

15,8, 258,7 e 232,7 ppm, pela mesma ordem); assim como (2) os conteúdos medianos apreciáveis de Rb, 

Sr e Ga (188,6, 67,0 e 24,4 ppm, respectivamente). Quando afectado de forma evidente por processos 
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metassomaáticos, estas litologias exibem concentrações menores de SiO2, Al2O3, Rb, Sr e Ga, aumentando 

em contrapartida os teores de Fe2O3, As, Zn e Cu. As características geoquímicas da sequência 

“Metapelitos Inferiores” são em boa medida similares às dos “Metapelitos Superiores”, apesar de 

evidenciarem alguns aspectos particulares como sejam concentrações de SiO2 em torno de 79,1 wt% co-

variando negativamente com os teores de Al2O3, K2O, Rb, Sr e Ga (4,2 wt%, 0,3 wt%, 35,7, 12,2 e 1,6 ppm, 

respectivamente). Os “preenchimentos hidrotermais de zonas de falha” são siliciosos e manifestam uma 

componente fosfatada algo elevada, com valor mediano em torno de 3,4 wt%. 

 

A matriz de correlação inter-elementar permite, de forma sintética, analisar as correlações lineares 

existentes entre concentrações elementares medidas, podendo revelar padrões não expectáveis a partir 

do conhecimento existente. Todavia, o facto da variação composicional das amostras ser dominada 

principalmente pelo sinal geoquímico que resulta das fases minerais conhecidas, torna muito difícil a 

identificação de outros indícios. A matriz de correlação pode revelar co-variações lineares: (1) muito fortes, 

tanto negativamente como positivamente, com coeficientes de correlação ()   0,9; elevadas, com 0,85  

 < 0,9; e (3) aceitáveis, 0,80   < 0,85, embora passíveis de confirmação por via independente. Para o 

conjunto total de amostras analisadas (n = 19), a matriz de correlação inter-elementar obtida revela haver 

co-variações muito fortes entre as concentrações de diversos constituintes, destacando-se as 

estabelecidas entre o Mg e S, TiO2 e Nb, La e Pr, Dy e Fe2O3, MnO e MgO, para além das expectáveis 

como as que relacionam os teores de MgO e MnO, K2O e Al2O3 e K2O e Rb. As concentrações de SiO2, 

pelo contrário, revelam co-variação negativa com os conteúdos em Fe2O3. As co-variações lineares 

elevadas e positivas de maior relevo envolvem o Al2O3 – TiO2, Rb, Ga e Nb, Fe2O3 – Ta e V, MnO e S, CaO 

e Zr, K2O e Ga, TiO2 – P2O5 e Th, Rb e Nb, Ga – Cr e Nb, Cr e Th. As correlações expectáveis, de certo 

típicas para este tipo de litologias, relacionam os conteúdos de P2O5 e CaO, S e Cu, assim como os de 

ETR (Pr, Nb, Gd, Ce, Y e Dy). 

 

 

2. Óxidos de elementos maiores 

A co-variação negativa linear entre os teores de Fe2O3 e SiO2 (Figura VII - 1A) manifestada pelas 

diferentes litologias corresponde a um dos aspectos de maior relevo; as litologias enriquecidas em óxidos 

ferro (e.g. “Quartzitos Superiores”) apresentam usualmente quantidades menores de sílica para valores 

elevados em óxido de ferro férrico; contrariamente, as litologias constituintes das sequências “Metapelitos 

Superiores” (quando não afectadas por metassomatismo) e “Metapelitos Inferiores”, assim como os 

preenchimentos hidrotermais de zonas de falha revelam conteúdos de Fe2O3 e SiO2 posicionados na 

extremidade oposta da distribuição. As litologias que manifestam efeitos claros de processos 

metassomáticos e/ou hidrotermais desviam-se no sentido das composições ricas em Fe2O3, corroborando 

as evidências apresentadas anteriormente para a dissolução e perda relativa de SiO2 no sistema. 
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Normalizando as concentrações destes elementos relativamente à alumina e projectando as razões 

Fe2O3/Al2O3 e SiO2/Al2O3 (Figura VII - 1B) reduz-se parte da dispersão inicial (como seria expectável) e as 

amostras não metassomatizadas pertencentes aos “Metapelitos Superiores” aparentam definir uma 

agregação distinta da que tipifica o essencial das restantes amostras; note-se que este comportamento, 

assim como a distribuição documentada para as amostras da sequência “Quartzitos Superiores”, é 

compatível com a abundância relativa de filossilicatos secundários enriquecidos em ferro (i.e. quanto mais 

intenso for o processo metassomático/hidrotermal maior é a quantidade de clorite e menor é a quantidade 

de SiO2 sob a forma de quartzo livre). A comparação dos dois diagramas (Figuras VII - 1A e 1B) confirma 

ainda que grande parte do Fe2O3 medido se encontra sob forma de óxidos (magnetite, hematite ou 

maghemite). O comportamento exponencial da co-variação negativa ilustrada pelo diagrama Fe2O3 e Al2O3 

(Figura VII - 1C) confirma todas estas ilações, sugerindo ainda que pelo menos parte da componente 

aluminosa terá sido igualmente afectada pelos processos de alteração metassomática/hidrotermal, 

principalmente em amostras da sequência “Metapelitos Superiores”; estes processos são sobretudo 

responsáveis pela introdução de quantidades significativas de Fe2O3 (para além de alguns elementos 

menores e traço – ver adiante), mascarando assim as relações geoquímicas originais. As amostras da 

sequência “Quartzitos Superiores” enriquecidas em ferro não evidenciam desvios tão acentuados no 

sentido das composições alteradas devido à sua constituição primária. Um pequeno conjunto de amostras 

representativas dos “Quartzitos sem ferro”, “Metapelitos Inferiores” e “Preenchimentos Hidrotermais de 

zonas de Falha” destaca-se dos demais, revelando teores de Fe2O3 e Al2O3 relativamente baixos e, assim, 

enfatizando a reduzida afinidade geoquímica existente com os restantes sedimentos pelíticos ou 

quartzíticos analisados.  

O diagrama Al2O3 vs. (CaO + Na2O + K2O) apresentado na Figura VII - 1D revela-se igualmente 

útil na separação de diferentes composições. As amostras representativas da sequência “Metapelitos 

Superiores” apresentam os maiores enriquecimentos relativos em Al2O3 e (CaO+Na2O+K2O) traduzindo 

forte influência da componente micácea primária; as suas congéneres afectadas por processos 

metassomáticos/hidrotermais exibem teores de Al2O3 e (CaO+Na2O+K2O) significativamente mais baixos, 

desviando-se no sentido do subconjunto “Quartzito Superior”. Algumas das amostras do subconjunto 

“Quartzitos Superiores”, nomeadamente as que se encontram empobrecidas em óxidos de ferro e 

apresentam indícios fortes de metassomatismo e/ou hidrotermalismo, assim como a que representa os 

“Metapelitos Inferiores”, separam-se de todas as restantes, apresentando valores de (CaO+Na2O+K2O) 

comparativamente mais altos que os manifestados pelos demais exemplares analisados; estas últimas 

desenvolvem co-variação positiva grosseira. Normalizando relativamente aos conteúdos em TiO2 [i.e. 

(CaO+Na2O+K2O)/Ti2O vs Al2O3/Ti2O – Figura VII - 1E), emergem dois subconjuntos composicionalmente 

distintos: X1 composto por amostras da sequência “Quartzitos Superiores” enriquecido em óxidos de ferro, 

esboçando co-variação positiva marcada pela distribuição de amostras metassomatizadas que revelam 

razões (CaO+Na2O+K2O)/Ti2O maiores e razões Al2O3/Ti2O menores como resultado da incorporação 
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tardia de fases minerais fosfatadas ricas em Ca; X2 constituído pelas restantes amostras, com os 

exemplares da sequência “Quartzitos Superiores” empobrecidos em óxidos de ferro a desenhar uma 

correlação negativa (maior intensidade do metassomatismo denunciada por razões Al2O3/Ti2O menores e 

razões (CaO+Na2O+K2O)/Ti2O maiores). A causa desta última correlação negativa é idêntica à apresentada 

para o subconjunto X1, porém os fosfatos são maioritariamente constituídos por Ca e Fe (Capítulo VII – 

“Química Mineral”). 

A projecção das concentrações de P2O5 versus Fe2O3 (Figura VII - 1F) e Al2O3 (Figura VII - 1G) 

revela três subconjuntos composicionalmente distintos:  

(i) X1, incluindo amostras da sequência “Quartzitos com ferro”, “Metapelitos Inferiores” e, em parte, 

“Quartzitos sem ferro”, caracterizadas por conteúdos medianos de P2O5, Al2O3 e Fe2O3 em torno 

de 0,6, 7,0 e 31,5 wt%, respectivamente, e proporção entre Fe2O3/Al2O3 e P2O5/Al2O3 (Figura VII - 

1H) próxima de três para um [3:1];  

 

(ii) X2, incorporando exemplares da sequência “Metapelitos Superiores”, caracterizados por 

conteúdos medianos de P2O5, Al2O3 e Fe2O3 próximos de 0,2, 21,4 e 6,6 wt%, respectivamente, e 

proporções entre as razões Fe2O3/Al2O3 e P2O5/Al2O3 também cerca de 3:1; verifica-se ainda que 

as amostras mais afectadas por processos metassomáticos e/ou hidrotermais, apresentando 

enriquecimento em ferro sob a forma de fosfatos de ferro e clorite, se deslocam no sentido do 

campo composicional ocupado pelos exemplares da sequência “Quartzitos Superiores”); e  

 

(iii) Um último agrupamento constituído por duas amostras da sequência “Quartzitos sem ferro” 

(CVS1#19 e CVC#40 – as mais afectadas por processos metassomáticos) e a que representa o 

“Preenchimento hidrotermal de zonas de Falha”, caracterizado por concentrações de P2O5, Al2O3 

e Fe2O3 de 3,4, 5,8 e 11,8 wt%, respectivamente, e proporções entre os valores das razões 

Fe2O3/Al2O3 e P2O5/Al2O3 variáveis entre 1:1 e 2:1. 

 

 

3. Elementos menores e traço  

No que respeita aos elementos menores e traço relevantes, as distribuições de concentração 

obtidas mostram que a assinatura química global é preferencialmente influenciada pelos teores de Rb, Cs, 

Ba, Sr, As, As, Zn, Pb, Co, Ga, Cu, Ni, Cr, Nb, Ta, Sn, V, Zr, Th, U, Y, La, Ce, Pr, Nd, Gd e Dy (valores 

médios e medianos na ordem das dezenas a centenas de ppm). De uma forma integrada e considerando 

o banco de dados de petrografia e química mineral, verifica-se que estas distribuições de concentração são 

fortemente influenciadas pelo contexto litológico, i.e. há uma clara tendência para os elementos acima 

referidos se concentrarem em algumas fases minerais específicas, demonstrando ser bons lito-traçadores. 

Isto é bem evidente nos diagramas da figura VII - 2, os quais diferenciam sinais geoquímicos distintos de 
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acordo com a litologia / subconjunto, não obstante algumas sobreposições parciais (e.g. justaposição dos 

subconjuntos “Quartzitos sem ferro” e “Quartzitos com ferro”). 

 

 

 

 

Figura VII - 149 Variação das concentrações de Fe2O3 – SiO2 (A), razões Fe2O3/Al2O3 – SiO2/Al2O3 (B), concentrações de Fe2O3 - 
Al2O3 (C), concentrações de (CaO+Na2O+K2O) - Al2O3 (D), razões (CaO+Na2O+K2O)/TiO2 - Al2O3/TiO2 (E), concentrações de P2O5 
- Fe2O3 (F), concentrações de P2O5 - Al2O3 (G) e razões Fe2O3/Al2O3 - P2O5/Al2O3 (H) em amostras representativas das sequências 
”Quartzitos Superiores”, “Metapelitos Superiores”, “Metapelitos Inferiores” e “Preenchimento hidrotermal de zonas de falha”, 
subagrupados em X1 e X2. Os acrónimos na legenda correspondem a: QS c/ferro NM – Quartzito Superior enriquecido em ferro 
Não afectado por Metassomatismo; QS c/ferro M – Quartzito Superior enriquecido em ferro afectado por Metassomatismo; QS 
s/ferro – Quartzito Superior empobrecido; MS M – Metapelito Superior afectado por Metassomatismo; MSNM – Metapelito Superior 
Não afectado por Metassomatismo; MI – Metapelito Inferior; e F – preenchimento hidrotermal de zonas de Falha. 
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As amostras da sequência “Quartzitos Superiores” enriquecidas em óxidos de ferro apresentam 

razões (ETRtotal + Y)/Zr > 1 e 38,7 ≤ P2O5/Zr ≤ 114,8 (Figur VII - 2A). Estes valores, distintos dos que 

caracterizam os restantes subconjuntos de exemplares, reflectem a presença de fosfatos enriquecidos em 

ETR ou de fosfatos de ETR (e.g. monazite, xenótimo), o que se afigura consistente com os dados 

petrográficos e mineralógicos disponíveis, assim como com a co-variação positiva entre as concentrações 

de ETRtotal e Fe2O3 normalizadas relativamente ao Zr (Figura VII - 2C). Os dados analíticos disponíveis 

revelam ainda que os teores de ETRtotal estabelecem proporções diferentes com os diferentes constituintes 

químicos: (i) de três a quatro para mil (3:1000 – 4: 1000) com o Al2O3 (Figura VII - 2D); (ii) de 1:1000 a 

1:2000 com o Fe2O3 (Figura VII - 2B); (iii) de 2:1 a 3:1 com o total (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga) (Figura VII - 2E); 

e (iv) de 1:2 a 1:4 com o total (Cr+Nb+Ta+V) (Figura VII - 2F). A normalização destes valores de 

concentração relativamente ao Zr permite ainda mostrar a existência de correlações positivas lineares 

bastante satisfatórias entre o total de ETR e os conteúdos em metais de transição (Figuras VII - 2I e 2J), 

estes últimos esboçando igualmente tendências de co-variação positiva com o Fe2O3 (Figuras VII - 2G e 

2H). Tais correlações sugerem afinidade de comportamento geoquímico entre os diferentes elementos, 

possivelmente compartilhando a mesma origem e/ou evolução. 

As concentrações dos elementos menores e traço apresentadas pelas amostras da sequência 

“Metapelitos Superiores” definem tendências e/ou campos composicionais distintos da litologia anterior, 

revelando razões (ETRtotal + Y)/Zr < 1 e 2,3 ≤ P2O5/Zr ≤ 11,1(Figura VII - 2A) apesar de um dos exemplares 

mostrar (ETRtotal + Y)/Zr > 1 P2O5/Zr = 98,1. Este desvio anómalo é, no entanto, explicado pela intensidade 

dos processos metassomáticos/hidrotermais responsáveis pelo enriquecimento em ferro (incorporado em 

óxidos e filossilicatos) e vários outros elementos químicos, tal como descrito nos capítulos VI e VII - 

“Petrografia e caracterização mineralógica” e “Química Mineral” respectivamente). De forma equivalente ao 

mencionado anteriormente, os exemplares da sequência “Metapelitos Superiores” apresentam co-variação 

positiva entre as razões (ETRtotal + Y)/Zr e Fe2O3/Zr e o desvio composicional imposto pela alteração conduz 

a valores próximos dos que tipificam o subconjunto “Quartzitos Superiores” enriquecido em óxidos de ferro. 

A co-variação positiva clara entre os conteúdos de ETRtotal e Al2O3, assim como a proporção 1:1000 (Figura 

VII - 2D) sugere afinidade inter-elementar distinta da referida para os “Quartzitos Superiores”, i.e. que nos 

metapelitos as fases minerais ricas em ETR e Al2O3 serão distintas das que ocorrem nas litologias 

quartzíticas. Acresce referir que, nos metapelitos, a concentração total de (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga) 

estabelece com os teores de ETRtotal proporções próximas de 1:2, com desvio no sentido da proporção 1:1 

quando a intensidade dos efeitos imputáveis a metassomatismo e/ou hidrotermalismo são fortes. No que 

respeita à concentração total (Cr+Nb+Ta+V), a proporção estabelecida com os conteúdos de ETRtotal varia 

entre 2:1 a 3:1, esboçando co-variação positiva. 

As restantes amostras, representando “Quartzitos Superiores” sem óxidos de ferro, “Metapelitos 

Inferiores” e “Preenchimentos hidrotermais de zonas de Falha”, revelam amplitude considerável dos valores 

de concentração para os elementos em discussão, embora tendam a aproximar-se dos campos 
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composicionais definidos pelos exemplares da sequência “Metapelitos Superiores”. O número de amostras 

analisado é, contudo, escasso para permitir outro tipo de ilações.  

Analisando como um todo a distribuição dos valores obtidos para as razões (ETRtotal + Y)/ Zr e 

Fe2O3/Zr, verifica-se o desenvolvimento de uma co-variação linear positiva com pouca dispersão com R2
 = 

0,90. De forma equivalente, as razões (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga)/Zr e (Cr+Nb+Ta+V)/Zr co-variam 

linearmente e positivamente com Fe2O3/Zr embora manifestem declives, dispersões e coeficientes de 

correlação distintos. Invocando os dados petrográficos e mineralógicos disponíveis para as mesmas 

amostras e tomando em atenção os coeficientes de correlação é legítimo inferir maior afinidade entre os 

teores de Fe2O3 e de (Cr+Nb+Ta+V), daqui resultando um traçador para a origem sedimentar (detrítica e/ou 

quimiogénica) das fases minerais portadoras destes elementos, sem prejuízo de contribuições posteriores 

(metassomáticas e/ou hidrotermais) associadas à incorporação de (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga). Deste modo, 

o facto do coeficiente de correlação para a distribuição (Cr+ Nb+Ta+V)/Zr vs (ETRtotal + Y)/Zr ser 

significativamente mais elevado (0,85) que o manifestado pela distribuição (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga)/Zr vs 

(ETRtotal + Y) / Zr (0,69) sugere que a maioria das fases minerais portadoras de ETR partilhará uma origem 

e/ou uma evolução análoga à dos óxidos de ferro prevalecentes (sedimentares quimiogénicos), sem 

prejuízo de haver formação tardia de fases minerais portadoras de ETR, i.e. durante os eventos 

metassomáticos/hidrotermais pós-pico metamórfico. 

 

A B 

C D 



Capítulo VI – Química Mineral 
   

 

140 
 

 

Figura VII – 2 50 Projecção dos conteúdos em elementos maiores, menores e traço, ou de razões entre eles, nomeadamente: 
(ETRt + Y)/Zr – P2O5/Zr (A), (ETRt + Y) – Fe2O3 (B), (ETRt + Y)/Zr – Fe2O3/ Zr (C), (ETRt + Y) – Al2O3 (D), (ETRt + Y) – 
(Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga) (E), (ETRt + Y) – (Cr+Nb+Ta+V) (F), (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga)/Zr – Fe2O3/Zr (G), (Cr+Nb+Ta+V)/Zr – 
Fe2O3/Zr (H), (ETRt + Y)/Zr – (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga)/Zr (I) (ETRt + Y)/Zr – (Cr+Nb+Ta+V)/Zr (J). Acrónimos de acordo com os 
mesmos  critérios apresentandos na Figura 1. 

 

4. Elementos imóveis 

De acordo com alguns autores (e.g. Frey et al., 1968; Cann, 1970; Pearce, 1975 in Winchester & 

Floyd, 1977; Winter, 2001) os elementos Al, Ti, Zr, Nb, Y, ETRP, Ga, Sc Ta e Th (e em alguns casos V e 

Cr) tendem a manifestar comportamento imóvel durante processos de alteração comuns. Todavia, sob 

determinadas condições físico-químicas de alteração, alguns destes elementos podem adquirir mobilidade 

significativa, sendo necessário testar em cada caso se tal acontece. Dado que as concentrações 

representam medidas relativas de massa, uma forma simples de testar o carácter tendencialmente imóvel 

de dois elementos consiste na projecção dos respectivos valores de concentração num diagrama XY e 

verificar se os mesmos se distribuem segundo rectas que contêm a origem do referencial. Diferentes rectas 

G H 

I J 

E F 



CONTROLOS LITO-ESTRATIGRÁFICOS, MINERALÓGICOS E GEOQUÍMICOS DA JAZIDA DE FERRO DA CARVALHOSA (TORRE DE MONCORVO) 

 

141 
 

representarão percursores distintos e, para cada uma, a distribuição de pontos traduzirá a amplitude de 

variação de concentração imposta pela intensidade de alteração a que cada tipo de litologia foi sujeito (i.e. 

a alteração dos valores de concentração imposta por ganhos ou perdas de massa relativas em elementos 

móveis). Deste modo, razões entre os valores de concentração apresentados pelos elementos 

tendencialmente imóveis caracterizarão os percursores das litologias analisadas e a normalização dos 

valores de concentração obtidos para todos os restantes elementos relativamente aos imóveis permitirá 

minimizar os efeitos resultantes das medidas relativas, tornando legítima a análise comparativa inter-

elementar. 

 

A projecção dos valores de concentração de TiO2, Al2O3 e Zr consta da Figura VII - 3A-3C, 

revelando três alinhamentos principais (X1, X2 e X3) que, grosso modo e pela mesma ordem, incluem: (i) 

exemplares da sequência “Quartzitos Superiores” enriquecidos em óxidos de ferro; (ii) “Quartzitos 

Superiores” metassomatizados e empobrecidos em óxidos de ferro [amostras CVS1#19 e CVC#40)]; e (iii) 

“Metapelitos Superiores” conjuntamente com as restantes amostras dos “Quartzitos Superiores”, 

“Metapelitos Inferiores” e “Preenchimentos hidrotermais de zonas de Falha” e registando pequena 

sobreposição com o primeiro campo composicional. As projecções Zr vs. Al2O3 e TiO2 permitem, contudo, 

desagregar X3 em dois subconjuntos que incluem: (i) exemplares da sequência “Metapelitos Superiores” 

com valores elevados de TiO2 e Al2O3 e comparativamente baixos de Zr; e (ii) amostras metassomatizadas 

com poucos óxidos de ferro da sequência “Quartzitos Superiores”, para além das que representam os 

“Metapelitos Inferiores” e “preenchimentos hidrotermais de zonas de Falha”, todas caracterizadas por 

valores baixos de TiO2 e Al2O3 e teores mais elevados de Zr. Esta desagregação expressa sobretudo os 

desvios composicionais impostos pelos processos metassomáticos/hidrotermais no sentido de X2, 

sugerindo então que a dissolução de grandes quantidades de elementos móveis durante a evolução tardia 

do sistema concorrerá para o aumento relativo e variável da componente imóvel, muito embora possam 

existir diferenças na composição dos percursores envolvidos na génese das diferentes rochas. 

Conforme referido anteriormente, a utilização das razões entre elementos imóveis tem como 

principal propósito a remoção do efeito de dispersão dos dados ao longo de determinada linha de tendência 

composicional, como consequência dos ganhos e perdas absolutas experimentadas pelos elementos 

imóveis no decurso dos processos metassomáticos e hidrotermais. Como tal, os diferentes agrupamentos 

revelados pelo diagrama Zr/Al2O3 vs TiO2/Al2O3 (Figura VII - 3D) deverão representar (caracterizar) os 

principais percursores das rochas metassedimentares analisadas, correlacionáveis com as tendências 

composicionais anteriormente descritas: (i) Y1, incluindo sobretudo amostras da sequência “Quartzitos 

Superiores” enriquecido em óxidos de ferro, com valores de 0,001 ≤ Zr/Al2O3 ≤ 0,004 e 0,003 ≤ TiO2/Al2O3 

≤ 0,04; (ii) Y2, envolvendo amostras da sequência “Quartzitos Superiores” pobres em óxidos de ferro, 

localizadas em domínios afectados por processos metassomáticos/hidrotermais, revelando 0,01 ≤ Zr/Al2O3 
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≤ 0.02 e 0.1 ≤ TiO2/Al2O3 ≤ 0.2; e (iii) Y3, parcialmente sobreposto a Y1 e abarcando os restantes 

exemplares, caracterizado por valores de 0,01 ≤ Zr/Al2O3 ≤ 0.04 e 0.03 ≤ TiO2/Al2O3 ≤ 0.06. 

A diferenciação geoquímica colocada em evidência pelas razões Zr/Al2O3 vs TiO2/Al2O3 sugere 

fortemente a possibilidade da sequência metassedimentar estudada ter três percursores distintos, todos 

eles compatíveis com as inferências anteriormente explicitadas com base nos dados de química mineral. 

Neste contexto, o percursor Y2, manifestando as maiores razões Zr/Al2O3 e TiO2/Al2O3, assinala a 

incorporação de contribuições sedimentares detríticas distintivas possivelmente resultantes de misturas 

entre produtos originados durante a erosão de rochas granitóides ricas em ilmenite e/ou rochas gabróicas 

s.l. (note-se que estes exemplares preservam relíquias de espinelas cromíferas). O percursor Y3 só é 

verdadeiramente marcante para os exemplares da sequência “Metapelitos Superiores”, não obstante a 

proximidade ao campo definido por Y1 denunciar origens não muito discrepantes para ambos os conjuntos 

(possivelmente, tal reflecte apenas variações nas proporções relativas de mistura entre os mesmos 

constituintes). Para Y1 e Y3, as razões Zr/Al2O3 e TiO2/Al2O3 são compatíveis alimentações sedimentares 

resultantes da desnudação de rochas granitóides e metamórficas (e.g. metapelitos e metapsamitos ricos 

em Al), não excluindo em todo o caso a possibilidade suscitada anteriormente (ver secção dedicada à 

Química Mineral) de haver contribuições quimiogénicas menores do tipo BIF. 

 

 

 

Figura VII – 3 51 Projecção dos conteúdos em elementos tendencialmente imóveis, nomeadamente TiO2, Al2O3 (wt%) e Zr (ppm). 
Os acrónimos seguem os mesmos critérios que na figura 1. 
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5. Padrões de concentração multi-elementar normalizada 

Os resultados de geoquímica multi-elementar para os elementos maiores, menores e traço foram 

projectados em diagramas do tipo “Spider”, normalizados relativamente à composição média da Crusta 

Superior (Rudnick, 2004). 

As amostras representativas da sequência “Quartzitos Superiores” ricas em óxidos de ferro 

revelam padrões internamente consistentes caracterizados por enriquecimentos (Figura VII - 4): (i) de P e 

Fe em torno de 5x e 10x CSup, respectivamente; (ii) de Ta e V, entre 20-30x e 5-8x CSup, respectivamente; 

(iii) de Cs, Ba (com valor máximo de 5x CSup), As, Co, Cr, Sn, U, Y, La, Ce, Pr, Gd e Dy variáveis ente 1x 

e 4x CSup; e (iv) de Sr, Zn, Pb, Cu e Th entre 0,5 a 2x CSup. Estas mesmas amostras apresentam 

anomalias negativas de magnitude variável (entre 0,1 a 1x CSup) em Si, Al, Mn, Mg, K e Ti, para além de 

quebras muito pronunciadas em CaO e Na2O (especialmente para os exemplares CVC#35 e CVS1#10). 

Daqui resulta que a composição química das amostras mineralizadas (“Quartzitos Superiores” ricos em 

óxidos de ferro) é dominada por ferro, contendo quantidades menores de silício e fósforo e contributos traço 

de uma larga série de elementos [incluindo ETR] introduzidos durante a génese do sedimento e/ou no 

decurso dos processos metassomáticos/hidrotermais tardios. Note-se, neste contexto, que o 

desenvolvimento das anomalias negativas em Si é perfeitamente consistente com as evidências macro e 

microscópicas anteriormente descritas sobre a dissolução parcial dos grãos de quartzo em muitas destas 

amostras [Capítulos VI e VII - “Petrografia” e caracterização mineralógica e “Química Mineral”, 

respectivamente]. De referir ainda que as anomalias positivas dos vários elementos menores e traço 

indicam possíveis fontes de enriquecimento (alimentação sedimentar e/ou quimiogénicas) compatíveis com 

as inferências apresentadas em outras secções, nomeadamente no capítulo VII dedicado à “Química 

Mineral”. 

As amostras da sequência “Quartzitos Superiores” empobrecidas em óxidos de ferro exibem 

padrões de concentração normalizada relativamente à Crusta Superior distintos dos descritos para rochas 

congéneres da mesma sequência, embora mineralizadas (Figura VII - 5). Estes padrões são aparentemente 

heterogéneos, reflectindo enriquecimentos e empobrecimentos muito variáveis, embora persistam algumas 

características comuns, como sejam as anomalias em Fe, P, Ga, Ta e V. Em termos gerais, identificam-se 

enriquecimentos relativos de Fe (com excepção da amostra CVS1#21) e de P (exceptuando a amostra 

CVS1#23) entre 1,5 a 5x CSup; tais enriquecimentos aumentam de forma considerável, posicionando-se 

entre 25 a 40x CSup, quando os metassedimentos em causa registam efeitos evidentes de alteração 

metassomática e/ou hidrotermal. Os restantes elementos tendem a descrever tendências inversas (i.e. de 

empobrecimento), com especial destaque para o Mg, Ca e Na (com valores bastante discrepantes nas 

amostras CVS#19 e CVC#40, afectadas de forma intensa por metassomatismo/hidrotermalismo). As 

concentrações normalizadas dos elementos menores e traço manifestam maior amplitude de variação, 

sendo possível distinguir subconjuntos em função da intensidade elevada (CVS1#19 e CVC#40), moderada 

(CVS1#18 e CVC#29) ou débil (CVS1#21 e CVS1#23) dos efeitos metassomáticos/hidrotermais 
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sobreimpostos. Neste contexto, são dignas de referência as anomalias positivas em: (i) Y, 10 a 30x, 

exceptuando a amostra CVS1#21; (ii) As, 2 a 10x CSup, com expecção da amostra CVC#29; (iii) Zn, Co e 

Cr, 1 a 2x CSup, exceptuando o exemplar CVS1#21; (iv) Ta, Zr e Th, 3 a 7x CSup, exceptuando a amostra 

CVS1#21; e (v) U, La, Ce, Pr, Nd e Gd, até 8x CSup, exceptuando a amostra CVS1#21. Em contrapartida, 

elementos como o Rb (exceptuando a amostra CVC#40), Ba, S, Pb, Ga, Cu, Ni, Nb e Sn revelam 

concentrações normalizadas inferiores a 1. Os elementos Cs, Sr, V e Dy apresentam comportamento 

variável, registando empobrecimentos (0,3x, 0,2x, 0,006x e 0,7x CSup, respectivamente) ou 

enriquecimentos relativos (3x, 4x, 5x, 2x CSup, pela mesma ordem) em algumas amostras. Em suma, as 

amostras da sequência “Quartzitos Superiores” empobrecidas em óxidos de ferro apresentam tipicamente 

valores fortemente anómalos em P e Ca (apenas em amostras muito alteradas), valores relativamente 

anómalos em ETR, e valores algo elevados em Co, As, Zn, Cu, Ni, Co e Pb. Esta “assinatura” é sobretudo 

compatível com a progressão de processos metassomáticos e/ou hidrotermais, sem prejuízo das 

indicações fornecidas pelo comportamento do Co, Cr e Ta sobre possíveis contribuições de natureza 

sedimentar (detrítica e/ou quimiogénica). 

Os padrões de concentração normalizada relativamente à Crusta Superior evidenciados pelos exemplares 

representativos da sequência “Metapelitos Superiores” s.l. (Figura VII - 6), não se afastam 

consideravelmente dos padrões descritos para as amostras da sequência “Quartzitos Superiores”. Existe, 

todavia, maior amplitude de variação relativamente a enriquecimentos e empobrecimentos multi-

elementares que, em boa medida, se deve à composição primária dos sedimentos metapelíticos e à 

magnitude dos efeitos imputáveis à progressão dos processos de alteração metassomática/hidrotermal. Há 

assim conveniência em separar e caracterizar a “assinatura” geoquímica dos três subconjuntos seguintes: 

(i) amostras pouco metassomatizadas; (ii) amostras fortemente metassomatizadas (CVS4#01 e CVS4#02); 

e (iii) amostra afectada por silicificação intensa. O primeiro subconjunto é o que melhor preserva 

características primárias, i.e. resultantes dos processos sedimentares e diagenéticos retocados durante o 

metamorfismo regional. Este subconjunto evidencia anomalias positivas (1 a 2x CSup) em Al2O3, K2O, TiO2, 

Fe2O3 e P2O5 e anomalias negativas em CaO (0-0,001x CSup), SiO2 (0,2-1x CSup), MnO (0,07-0,4x CSup), 

Na2O (0,005-0,03x CSup) e MgO (0,09-0,5x CSup); os enriquecimentos em elementos menores e traço (1-

4x CSup) ocorrem para o Rb, Cs, Pb, Co, Cr, Nb, Sn, V, Zr, Th, U, Y, La, Ce, Pr, Nd, Gd, Dy, sendo de 

assinalar empobrecimentos relativos em As e Ta (2-10x CSup) e em Sr, Pb e Ni (0,1-1x CSup). O 

subconjunto constituído pelas amostras fortemente metassomatizadas é caracterizado por padrões de 

concentração normalizada que desenham anomalias, tanto positivas como negativas, de amplitude superior 

ao do primeiro subconjunto, salientando-se os enriquencimentos relativos em Fe (3-8x CSup), Mn (2-7x 

CSup), MgO (2-3x CSup) e P (2-10x CSup). Estes enriquecimentos foram previamente justificados, mas 

importa salientar que os acréscimos em P são tipicamente acompanhados por aumentos relativos em Ca, 

ainda que com valores inferiores à sequência, mas claramente acima das concentrações normalizadas 

apresentadas pelas restantes amostras; tal facto encontra-se directamente relacionado com a ocorrência 
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de fosfatos de cálcio (apatite em particular) de origem metassomática/hidrotermal. A amostra fortemente 

silicificada apresenta enriquecimentos em Co 3x superiores aos demais exemplares, embora registe 

empobrecimento considerável nos restantes elementos. Conclui-se, assim, que as amostras 

representativas da sequência “Metapelitos Superiores” desenvolvem um padrão composicional similar ao 

manifestado pelos exemplares da sequência “Quartzitos Superiores” enriquecidos em óxidos de ferro, 

diferenciando-se bem da composição que tipifica os “Quartzitos Superiores” pobres em óxidos de ferro, 

especialmente quando se consideram as amostras mais afectadas pelos processos 

metassomáticos/hidrotermais. Apesar das diferenças referidas anteriormente para os vários subconjuntos 

de metapelitos, o incremento em Fe ocorre indiscutivelmente em todas as amostras, sendo no entanto 

reforçado no decurso do metassomatismo/hidrotermalismo; são ainda dignos de nota desvios ao padrão 

geral causados pelo desenvolvimento de fosfatos enriquecidos em cálcio e ETR. 

 

O diagrama patente na Figura VII - 7 pretende sintetizar a amplitude de variação obtida para os 

valores de concentração normalizada em cada tipo litológico. Embora os padrões sejam semelhantes, 

existem algumas diferenças assinaláveis. Com efeito, os teores normalizados de Ca em amostras da 

sequência “Quartzitos Superiores” empobrecidas em óxidos de ferro e afectadas por processos 

metassomáticos e/ou hidrotermais posicionam-se significativamente acima dos valores apresentados pelos 

restantes exemplares analisados. Ainda neste subconjunto são dignas de nota as concentrações mais 

reduzidas de Ba, Cs e Sr relativamente às dos exemplares de “Quartzitos Superiores” enriquecidos em 

óxidos de ferro, para além de quantidades substancialmente mais elevadas de S e As. Para o conjunto dos 

exemplares que representam os “Quartzitos Superiores” enriquecidos em óxidos de ferro verifica-se 

decréscimo assinalável dos teores de Th comparativamente com as restantes litologias. A amostra melhor 

preservada dos efeitos metassomáticos constituinte do conjunto de “Quartzitos Superiores” empobrecidos 

em óxidos de ferro, regista os menores conteúdos relativos de V. Não obstante a variabilidade documentada 

pelas análises químicas disponíveis, verifica-se ainda existir uma assinalável convergência para o 

desenvolvimento de anomalias positivas em Fe, P, Co, Ga, Ta, Y, As, Cu e Zn as quais podem ser 

interpretadas como um sinal primário comum heterogeneamente modificado em estádios tardios da 

evolução do sistema, nomeadamente no decurso das transformações tardias impostas pela progressão de 

processos metassomáticos e/ou hidrotermais pós-pico metamórfico. 
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Figura VII - 452. Padrões de concentração multi-elementar normalizada relativamente à Crusta Superior (CSup) para as amostras representativas da sequência “Quartzitos Superiores” ricas em óxidos de ferro.  



CONTROLOS LITO-ESTRATIGRÁFICOS, MINERALÓGICOS E GEOQUÍMICOS DA JAZIDA DE FERRO DA CARVALHOSA (TORRE DE MONCORVO) 

 

147 
 

 

Figura VII - 553. Padrões de concentração multi-elementar normalizada relativamente à Crosta Superior (CSup) para amostras representativas da sequência “Quartzitos Superiores” pobres em óxidos de ferro.  
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Figura VII - 654. Padrões de concentração multi-elementar normalizada relativamente à Crosta Superior (CSup) para amostras representativas da sequência “Metapelitos Superiores”.
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Figura VII - 755 Projecção comparativa dos padrões de concentração multi-elementar normalizada relativamente à Crusta Superior apresentados nas três figuras anteriores. 

 

 



Capítulo VII - Litogeoquímica 
   

 

150 
 

6. Índices de Enriquecimento 

A análise detalhada dos dados geoquímicos disponíveis permitiu desenvolver alguns índices 

discriminativos do enriquecimento relativo multi-elementar potencialmente registado pela sucessão 

metassedimentar que compreende as sequências “Quartzitos Superiores” e “Metapelitos Superiores”. 

Como referido previamente, parte significativa dos grupos litológicos registam enriquecimentos em ferro e 

transformações composicionais e mineralógicas [capítulo VI – “Petrografia e caracterização mineralógica”] 

de intensidade variável atribuíveis aos efeitos de sobreposição de processos metassomáticos e 

hidrotermais estabelecidos após o pico metamórfico. Deste modo, os índices de enriquecimento procuram 

medir os ganhos em: (i) ferro, sob a forma de óxidos, fosfatos ou filossilicatos; (ii) elementos que possam 

traçar os processos metassomáticos/hidrotermais, como o P e os metais base Zn, Cu, Ni, Co, Pb e Ga; (iii) 

elementos que, tendencialmente, assinalam características primárias, como os metais de transição Cr, Nb, 

Ti e V; e (iv) ETR, atendendo à sua importância como marcadores geoquímicos e potencial interesse 

económico. No sentido de melhor contextualizar o exame comparativo, projectaram-se os valores 

correspondentes para a crosta superior (CSup – “Crust Superior”) em conjunto com os das amostras 

analisadas.  

O índice de enriquecimento em ferro, 𝐼𝐸 (𝐹)  =  
(𝐹𝑒2𝑂3+ 𝑀𝑔𝑂+𝑀𝑛𝑂)

(𝐹𝑒2𝑂3+ 𝑀𝑔𝑂+𝑀𝑛𝑂+ 𝐾2𝑂+ 𝑁𝑎2𝑂)
 × 100%, 

mede os incrementos relativos dos conteúdos em Fe2O3, MgO e MnO devidos à abundância relativa de 

fases portadoras nestes elementos (óxidos, fosfatos, clorite), retirando a contribuição devida à fracção 

micácea representada pelos conteúdos em K2O e Na2O. O índice de enriquecimento em fósforo, descrito 

pela equação 𝐼𝐸 (𝑃)  =  
(𝑃2𝑂5+ 𝐴𝑙2𝑂3)

(𝑃2𝑂5+ 𝐴𝑙2𝑂3+ 𝐾2𝑂+ 𝑁𝑎2𝑂+𝑀𝑔𝑂+𝑀𝑛𝑂)
 × 100 %, avalia a importância relativa 

dos fosfatos (independentemente da sua origem primária ou secundária) na associação mineral constituinte 

das rochas analisadas, ponderando a influência do Al2O3 na composição destas fases minerais, assim como 

em outras eventualmente presentes (filossilicatos, andaluzite, etc). O índice de enriquecimento em alguns 

metais de transição, 𝐼𝐸 (𝑀𝑇)  =  
(𝐶𝑟+𝑁𝑏+𝑇𝑖+𝑉+𝑆𝑛)

(𝐶𝑟+𝑁𝑏+𝑇𝑖+𝑉+𝑆𝑛+𝑅𝑏+𝑆𝑟+𝐵𝑎)
 × 100%, configura a possibilidade de 

traçar a influência composicional potencialmente exercida por várias fases óxidas (possíveis contributos 

detríticos), ponderando a mesma com oligoelementos significativos constituintes usuais de outras fases 

minerais. O índice de enriquecimento em alguns metais base, 𝐼𝐸 (𝑀𝐵)  =

 
(𝑍𝑛+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝐶𝑜+𝑃𝑏+𝐺𝑎)

(𝑍𝑛+𝐶𝑢+𝑁𝑖+𝐶𝑜+𝑃𝑏+𝐺𝑎+𝑅𝑏+𝑆𝑟+𝐵𝑎)
 × 100%, estima por sua vez a importância relativa de fases minerais 

capazes de reter estes elementos (maioritariamente sulfuretos introduzidos no sistema durante os 

processos tardios de metassomatismo e/ou de alteração hidrotermal), considerando novamente os 

oligoelementos significativos constituintes usuais de outros minerais. Por fim, o índice de enriquecimento 

em ETR e Y, 𝐼𝐸 (𝑇𝑅)∗  =  
(𝐸𝑇𝑅𝑡+𝑌)

(𝐸𝑇𝑅𝑡+𝑌+𝑅𝑏+𝑆𝑟+𝐵𝑎)
 × 100%, compara simplesmente o peso relativo destes 

elementos face aos oligoelementos significativos usados no cálculo dos três índices anteriores, permitindo 
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fechar o quadro comparativo cruzado que se pretende avaliar. De forma sintética, os resultados obtidos 

constam da Tabela VII - 8. 

 

Tabela VII - 6 Estatística descritiva simples da variação obtida para os índices de enriquecimento descritos no texto 

  IE (F) IE (P) IE (MT) IE (MB) IE (TR)* 

Média 85.96 78.51 38.90 21.34 21.39 

Mediana 94.87 80.5 36.61 18.07 19.64 

Desvio padrão 16.45 9.56 17.40 13.98 10.11 

Mínimo 51.26 51.47 16.51 5.97 6.81 

Máximo 99.82 90.99 79.84 54.94 46.18 

Total (amostras) 19 19 19 19 19 

Intervalo de Confiança (95.0%) 7.93 4.61 8.39 6.74 4.87 

C Sup (média) 57.40 64.26 16.50 15.81 13.20 

 

 

Com excepção do 𝐼𝐸 (𝐹), cuja distribuição de valores é algo assimétrica e melhor descrita pela 

mediana enquanto medida de tendência central, os restantes índices revelam distribuições razoavelmente 

simétricas não obstante a amplitude de variação poder ser muito elevada, denunciando a presença de 

valores extremos (especialmente no caso de 𝐼𝐸 (𝑀𝑇), 𝐼𝐸 (𝑀𝐵) e 𝐼𝐸 (𝑇𝑅)∗). Ainda assim, fica claro 

que os valores centrais das distribuições que descrevem os índices 𝐼𝐸 (𝐹), 𝐼𝐸 (𝑃), 𝐼𝐸 (𝑀𝑇), 𝐼𝐸 (𝑀𝐵) 

e 𝐼𝐸 (𝑇𝑅)∗ se cifram, respectivamente, em 1,56x, 1.22x, 1.35x, 2.36x e 1.62x CSup. Tais factores de 

enriquecimento “médios” denunciam a presença de um halo geoquímico fortemente anómalo e, havendo 

informação representativa das sequências metassedimentares do Ordovícico em Portugal, poder-se-ia 

inclusivamente apreciar se tais atributos reflectem uma verdadeira singularidade ou, pelo contrário, 

transcrevem uma tendência composicional de natureza regional (válida pelo menos para alguns dos 

índices). 

Na maioria das projecções gráficas apresentadas na Figura VII - 8, as amostras representativas 

das sequências “Metapelitos Superiores” (não metassomatizadas) e “Quartzitos Superiores” sem óxidos de 

ferro aproximam-se, como seria de esperar, dos valores médios dos índices calculados para a Crusta 

Superior, formando um pequeno agrupamento bem definido. Estas projecções revelam ainda que os 

processos metassomáticos e/ou de alteração hidrotermal concorrem para desvios composicionais 

assinaláveis que, em termos gerais, se expressam por aumentos dos valores de praticamente todos 

índices; trata-se de uma tendência evidente, embora existam várias excepções inteiramente justificáveis 

face ao carácter heterogéneo dos efeitos imputáveis às transformações tardias relacionadas com aqueles 

processos. As projecções em causa mostram também que os enriquecimentos em ferro não se 

correlacionam com nenhum outro; ou seja, os valores dos índices 𝐼𝐸 (𝑃), 𝐼𝐸 (𝑀𝑇), 𝐼𝐸 (𝑀𝐵) e 

𝐼𝐸 (𝑇𝑅)∗ mantêm-se praticamente invariáveis perante aumentos significativos de 𝐼𝐸 (𝐹). Tal significa 

que as fases portadoras de ferro (necessariamente incluindo os óxidos de ferro constituintes da 

mineralização) não se relacionam de forma simples com as que incorporam os elementos suporte dos 
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restantes índices. De forma equivalente, os enriquecimentos em ETR não se relacionam de forma simples 

(única) com os ganhos em fósforo representados por 𝐼𝐸 (𝑃), não obstante se esboçar uma co-variação 

positiva muito grosseira. Contudo, os índices 𝐼𝐸 (𝑀𝑇), 𝐼𝐸 (𝑀𝐵) e 𝐼𝐸 (𝑇𝑅)∗ revelam correlações 

(razoáveis a boas) entre si, traduzindo de forma cumulativa os efeitos composicionais herdados (i.e. 

resultantes da natureza primária – detrítica e quimogénica – do metassedimento) e os que são adquiridos 

tardiamente como resultado do metassomatismo e/ou alteração hidrotermal. Acresce por último referir que 

o posicionamento relativo das amostras representativas da sequência “Metapelitos Inferiores” e dos 

preenchimentos hidrotermais de zonas de falha se deve fundamentalmente ao facto dos totais em 

(Rb+Sr+Ba) e (K2O+N2O+MgO+MnO) serem, comparativamente, os mais baixos, conduzindo assim a 

valores altos das razões que expressam os vários índices.  
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Figura VII - 856 Projecção dos Índices de enriquecimento IE (P) vs. IE (F) [A], IE (MT) vs. IE (F) [B], IE (MB) vs. IE (F) [C], IE (MT) 
vs. IE (MB) [D], IE (TR)* vs. I(E P) [E], IE (TR)* vs. IE (F) [F], IE (TR)* vs. IE (MT) [G] e IE (TR)* vs. IE (MB) [H]. Acrónimos seguem 
os mesmos critérios apresentados na figura 1.   
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O presente capítulo pretende interpretar de forma integrada os dados apresentados ao longo das 

secções anteriores, procurando responder às perguntas colocadas na introdução do presente relatório de 

estágio, bem como às questões levantadas durante o trabalho realizado: 

i) Quais os critérios a usar na separação dos domínios enriquecidos em óxidos de ferro e, 

possivelmente, outras fases minerais com importância económica?  

ii) Em que medida tais critérios devem considerar as possíveis variações laterais e verticais 

de fácies que, por sua vez, poderão obrigar ao refinamento da coluna lito-estratigráfica hospedeira das 

mineralizações? 

iii) Que consequências daqui emergem quanto à fundamentação de quadros genéticos 

conceptuais alternativos aos existentes (D’Orey, 1999), assim como quanto à utilização de alguns dos 

pressupostos usados não apenas na avaliação de recursos, como também na selecção adequada (e 

respectiva optimização) dos procedimentos a usar no tratamento e beneficiação dos minérios de ferro? 

iv) As litologias constituintes da sequência “Quartzitos Superiores” incluem 

metassedimentos areníticos finos que contêm quantidades anómalas de óxidos de ferro e desenvolvem 

intercalações rítmicas com metassedimentos silto-pelíticos. A identificação de efeitos químico-

mineralógicos distintos resultantes da progressão heterogénea de processos metassomáticos e de 

alteração hidrotermal ocorridos após o pico metamórfico suscita porém as perguntas seguintes: Existe 

alguma relação entre os processos metassomáticos/hidrotermais e o enriquecimento observado em 

óxidos de ferro? Em caso afirmativo, qual a sua extensão? Existe mais do que um episódio 

metassomático? Quais os critérios a usar na separação dos domínios afectados por estas modificações 

tardias dos restantes? E qual a diferença entre o metassomatismo e a actividade hidrotermal tardia? Que 

tipo de contributos se associa a cada um deles? Qual o significado metalogenético e económico? 

 

Os dados disponíveis mostram que as características petrográficas, mineralógicas e geoquímicas 

das rochas constituintes das sequências “Metapelitos Inferiores”, “Quartzitos Superiores” e “Metapelitos 

Superiores” são diferentes entre si. Os enriquecimentos em ferro registados nas sequências “Quartzitos 

Superiores” e “Metapelitos Superiores” são distintos, sendo no primeiro caso essencialmente marcado por 

óxidos e fosfatos de ferro e, no segundo, maioritariamente por filossilicatos de ferro (e.g. clorite). A estas 

fases ferríferas associam-se outras com importância económica, nomeadamente fases fosfatadas ricas em 

cálcio e ETR que, usualmente, revelam afinidade com o desenvolvimento tardio de processos 

metassomáticos e/ou hidrotermais. Deste modo, os critérios geoquímicos a usar na identificação de 

domínios potencialmente enriquecidos em ferro devem ser ponderados com informações detalhadas de 

natureza mineralógica.  

Em termos gerais, a sequência “Quartzitos Superiores” compreende três sucessões litológicas: (i) 

metassedimentos areníticos ricos em óxidos de ferro com possança métrica (> 1 m), apresentando 

intercalações milimétricas (< 1 cm) de metassedimentos pelíticos que dão origem a um bandado alternante 
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de níveis mais claros (com maior dimensão de grão e menor quantidade de óxidos de ferro) e níveis escuros 

(de menor granularidade e maior quantidade de óxidos de ferro); (ii) metassedimentos areníticos ricos em 

óxidos de ferro com espessura centimétrica a métrica (máximo 1 m) alternando com horizontes de 

metassedimentos pelíticos com espessura centimétrica a métrica; e (iii) camadas métricas de 

metassedimentos areníticos ricos em óxidos de ferro maioritariamente lamelares com finos níveis 

intercalados de metapelitos, a topo das duas sucessões anteriores. Para além da diferença entre 

espessuras, verifica-se ainda tendência clara para as intercalações do tipo (i) apresentarem maior 

abundância relativa de óxidos de ferro, muito embora os enriquecimentos observados se posicionem 

globalmente no intervalo 30% a 60% independentemente do tipo de alternâncias. Acompanhando as 

sucessões descritas ocorrem, esporadicamente, bancadas de metassedimentos areníticos com relativa 

baixa percentagem de óxidos de ferro (< 1%). Apesar do carácter rítmico das duas primeiras sucessões, 

as intercalações apresentam, grosso modo, características análogas, sendo o quartzito rico em óxidos de 

ferro granulares (por vezes lamelares) caracterizado por uma associação mineral polifásica distinta, a qual 

documenta a progressão heterogénea de processos similares ao longo de vários estádios evolutivos. Os 

quartzitos maioritariamente especularíticos (hematite lamelar) que ocorrem a topo da sequência “Quartzitos 

Superiores” contêm, em média, percentagem de óxidos de ferro acima de 60%; a associação mineralógica 

que os caracteriza é equivalente à dos restantes quartzitos portadores de mineralização, diferindo apenas 

na abundância relativa do tipo de óxido de ferro. 

A associação mineral precoce inclui fases minerais primárias (detríticas e quimiogénicas) de onde 

se destacam: (i) grãos de espinela com “mantos” de natureza maghemítica/martítica envolvendo núcleos 

de magnetite (± titanífera, manifestando quantidades traço de SiO2) composicionalmente afins das 

espinelas “BIF-iron Ore; Hydrothermal-Metamorphic” (capítulo Química Mineral, figuras VI - 21 e 22); (ii) 

quartzo (sub)rolado com texturas de deformação intracristalina de intensidade variável, formando 

agregados finos com evidentes efeitos de achatamento, dissolução sob pressão e cisalhamento 

intergranular; (iii) moscovite/sericite intersticial, cuja composição se desvia no sentido da ferri-fengite 

conforme característico de micas desenvolvidas em ambientes metamórficos e/ou sistemas ricos em Fe e 

Mg (capítulo Química Mineral, figura VI - 9), possivelmente resultante da recristalização de ilite; (iv) hematite 

lamelar de granularidade fina; (v) hidróxidos de ferro e alumínio matriciais; (vi) quantidades acessórias de 

zircão, turmalina [desviando-se no sentido do termo (Mg-Fe)foitite (capítulo Química Mineral, figura VI - 1)] 

e monazite, traduzindo contribuições detríticas com origem no desmantelamento de domínios continentais 

metamórficos cortados por intrusões granitóides de idade ante-Ordovícica.  

As transformações ocorridas durante a diagénese/metamorfismo e/ou deformação concorreram 

para o desenvolvimento de xenótimo (formando franjas epitáxicas em torno dos grãos detríticos de zircão) 

para além de arranjos texturais orientados (reflectindo recristalização síncrona da deformação) de 

especularite (variedade de hematite) com conteúdos traço significativos em silício e titânio (< 0.04 a.p.f.u.) 

e de moscovite fina ( sericite). 
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A associação mineral tardia incorpora fases minerais desenvolvidas como resultado dos processos 

metassomáticos e/ou alteração hidrotermal, ocorrendo unicamente em domínios do maciço rochoso 

afectados por fracturação. Por vezes, os efeitos do metassomatismo/actividade hidrotermal manifestam 

desenvolvimento bastante incipiente e confinado, permitindo a coexistência de fases minerais tardias 

(neoformadas) com relíquias (variavelmente preservadas) de minerais gerados em etapas evolutivas 

anteriores. A associação mineral directamente relacionada com processos metassomáticos e de alteração 

hidrotermal inclui usualmente grãos com hábitos (sub)euédricos que formam agregados discordantes de 

S0/S1. Nesta associação destacam-se como fases essenciais a magnetite, hematite não lamelar, clorite, 

sericite e fosfatos de ferro e alumínio, complementadas por quantidades acessórias de apatite, pirite, 

calcopirite, fosfatos de terras raras leves, fosfatos de terras raras pesadas e fosfatos de tório e terras raras 

leves. 

Os domínios metassomatizados/alterados contêm relíquias de quartzo primário que manifestam 

evidências de forte dissolução, concorrendo para o desenvolvimento de uma porosidade secundária 

localmente muito significativa. Tais observações permitem inferir taxas de dissolução acima das que 

conduzem à reprecipitação local, disponibilizando sílica para o fluido e permitindo a precipitação 

subsequente de quartzo em frentes metassomáticas discordantes de S0 ricas em magnetite secundária. As 

magnetites e os agregados de hematite não lamelar resultam da transformação/recristalização da hematite 

precoce (lamelar ou especular) em diferentes condições redox e possivelmente temperatura. As magnetites 

que se sobrepõem à hematite lamelar, revelam hábitos euédricos (discordantes de S1), têm conteúdos 

quase inexistentes de titânio e resultam de processos de substituição muito limitada de ferro III por V, Al, 

Mg, Mn e Ti (capítulo Química Mineral, figuras VI - 17 e 18), projectando-se em campos composicionais 

pouco discriminantes; eventos tardios de oxidação conduzem à martitização heterogénea desta espinela. 

Os agregados irregulares de hematite apresentam “assinatura composicional” intermédia entre a que 

caracteriza a hematite lamelar percussora e a que tipifica a magnetite secundária. Acompanhando estas 

transformações surgem fases fosfatadas composicionalmente zonadas (fosfatos de alumínio  fosfatos 

de alumínio e ferro  fosfatos de ferro). Os filossilicatos neoformados (clorite ± sericite) preenchem 

fracturas e integram as associações minerais que compõem os halos de alteração, verificando-se que a 

clorite (relativamente grosseira e não orientada) tende a colmatar espaços intersticiais, substituindo e/ou 

intercrescendo com filossilicatos pré-existentes. 

A composição química da clorite neoformada, descrita por várias trocas catiónicas [FeMg-1, 

substituição Tschermak, e substituição “di-octaédrica” (= AM)], aproxima-se da linha que une as proporções 

ideais chamosite-clinocloro e amesite, embora se desvie no sentido da componente sudoite. Esta 

variabilidade composicional depende largamente dos gradientes químicos localmente estabelecidos, para 

além da temperatura. Fazendo uso dos geotermómetros de base termodinâmica e empíricos propostos por 

Inoue et al., (2009) e Cathelineau (1988), respectivamente [capítulo “Química Mineral”, figuras VI - 16 e 17], 

verifica-se que a temperatura de formação da clorite constituinte dos agregados metassomáticos 
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relativamente precoces se distribui pelo intervalo 400-500ºC, denunciando o estabelecimento de um evento 

térmico acima do que caracteriza o pico de metamorfismo regional (fácies dos xistos verdes), 

tentativamente relacionado com o desenvolvimento da orla de metamorfismo de contacto desencadeada 

pela intrusão (sin-D3) de corpos graníticos. A temperatura de formação das clorites tardias [tipo IV], com 

granularidade grosseira e desenvolvimento discordante das restantes fases, posiciona-se em torno de 

310ºC, assinalando os principais estádios de actividade hidrotermal muito possivelmente relacionados com 

a propagação (tardi- a pós-D3) das zonas de falha que cortam e deslocam as massas mineralizadas e as 

sequências metassedimentares que as hospedam. 

Existem ainda outras fases minerais que compõem a associação mineral tardia, selando (por 

vezes polifasicamente) as numerosas fracturas e filonetes (capítulo “Petrografia e caracterização 

mineralógica, estampa V - 3), embora os dados disponíveis não permitam caracterizar com detalhe 

suficiente o percurso evolutivo que as mesmas traçam.  

 

As ocasionais bancadas de “quartzito sem ferro” presentes nas sequências metassedimentares 

observadas apresentam características próprias em termos mineralógicos e geoquímicos. A associação 

mineral precoce (incluindo fases detríticas, quimiogénicas e metamorfogénicas) é composta por quartzo 

(95%) e quantidades acessórias de zircão, turmalina, ilmenite, rútilo, magnetite, hematite lamelar, monazite 

e xenótimo; as fases tardias (neoformadas) são dominadas por clorite, sericite + fosfatos de alumínio e 

ferro, às quais se associam como componentes acessórias a apatite, fosfatos de terras raras leves, fosfatos 

de terras raras pesadas e pirite. Nestes quartzitos, os núcleos preservados das espinelas precoces revelam 

composições ricas em Cr(-Zn), denunciando proveniências particulares, nomeadamente rochas 

ultramáficas sujeitas a intensa serpentinização e/ou carbonatação (e.g. Saumur & Hattori, 2013). Tal é 

compatível com as indicações dadas pelas restantes fases óxidas acessórias (ilmenite, rútilo, magnetites 

titaníferas) e respectivos campos composicionais (capítulo VII – “Química Mineral”), assim como com os 

valores das razões TiO2/Al2O3 obtidos com base em geoquímica de rocha total, comparativamente elevados 

que os manifestados pelos restantes quartzitos examinados. Deste modo, parte do contributo detrítico 

constituinte dos “quartzitos sem ferro” deverá ter origem na erosão rochas gabróicas e ultramáficas 

(complexos ígneos bandados?), para além dos que traduzem proveniências afins de rochas granitóides 

empobrecidas em lítio (e eventualmente ricas em ilmenite), conforme denunciado pela presença de zircão 

e turmalina e pelos valores, igualmente altos, da razão Zr/Al2O3. 

Os “quartzitos sem ferro” registam processos metassomáticos/hidrotermais equivalentes aos 

caracterizados para os restantes metassedimentos, traduzindo nomeadamente o desenvolvimento de fases 

minerais neoformadas (essenciais e acessórias) como resultado da circulação de soluções hidrotermais 

em redes de fracturas de conectividade variável que, localmente, contribuem para a formação de autênticos 

halos de alteração. Tal como observado em outros metassedimentos, o quartzo primário apresenta efeitos 

heterogéneos de deformação intracristalina e de dissolução sob pressão, conduzindo a fabrics locais 
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caracterizados por forte achatamento e/ou deslizamento intergranular; em casos extremos de dissolução 

[quase total] do quartzo, formam-se corredores enriquecidos em fases minerais precoces, obliterando as 

características do metassedimento siliciclástico. A presença ocasional de andaluzite neoformada reforça a 

convicção de que a orla de metamorfismo de contacto possa ter afectado a sequência portadora de minérios 

de ferro, para além da sequência “Metapelitos Inferiores”. Os filossilicatos (e.g. clorite e sericite) 

representam contextos mineralógico-texturais indicadores de metassomatismo e/ou alteração hidrotermal 

moderada a intensa, preenchendo fracturas ou ocorrendo em halos de alteração adjacentes a estas. As 

temperaturas de formação da clorite são análogas às apresentadas anteriormente, registando-se 

igualmente o crescimento tardio de fases minerais fosfatadas diversas (e.g. apatite, lazulite, frondelite, 

xenótimo) por vezes revelando composição química complexa, talvez devido a gradientes químicos locais.  

A sucessão de “Metapelitos Superiores”, correlacionável com o membro Psamitos Superiores e 

parte da sucessão que assegura a transição gradual para a Formação de Moncorvo, é caracterizada por 

alternâncias centimétricas de metapelitos e metassiltitos que ocasionalmente contêm níveis finos ricos em 

(hidr)óxidos de ferro. Esta sequência siliclástica, cuja base é marcada por metassedimentos pelíticos 

negros que gradualmente cedem lugar às intercalações ricas em metassiltitos e metapelitos, apresenta 

granularidade muito fina com abundantes filossilicatos (moscovite e biotite) que desenvolvem um fabric 

notório, traduzindo a formação de uma xistosidade penetrativa, subsequentemente afectada por uma 

clivagem de crenulação. Observam-se ainda nestas litologias quantidades acessórias de fases detríticas 

(zircão, turmalina e monazite) e diagenéticas/metamorfogénicas (hematite lamelar, fosfatos de alumínio e 

ferro e hidróxidos de ferro e alumínio) registando composições distintas das restantes litologias. As relíquias 

de espinela primária (magnetite) evidenciam claros desvios no sentido titanífero (≈ 0.217±0.112 wt% TiO2), 

mostrando ainda quantidades significativas de SiO2 (≈ 1.16±0.22 wt%), o que indica forte “afinidade” para 

com campos composicionais de depósitos magmatogénicos do tipo Fe-Ti, V (capítulo “Química Mineral”). 

Na vizinhança de redes de fracturas, surgem domínios afectados por metassomatismo e/ou 

alteração hidrotermal obliterando parcial ou mesmo totalmente as características acima apresentadas para 

os “Metapelitos Superiores”, documentando transformações polifásicas tanto a nível textural como 

mineralógico. A associação mineral precoce (herdada e metamórfica) inclui essencialmente quartzo, ferro-

antofilite e magnetite ( hematite); a associação mineral tardia que, sobrepondo-se à anterior, documenta 

a progressão de processos hidrotermais, é composta por quartzo, clorite, fosfatos (de ferro, alumínio, bário, 

cálcio e manganês, e de terras raras leves e pesadas, para além de apatite), turmalina (?) e sulfuretos. A 

cronologia de deposição relativa das fases minerais tardias não é, contudo, fácil de estabelecer com base 

nos dados disponíveis, exigindo exame petrográfico detalhado de maior número de exemplares.  

 

Os critérios macroscópicos, petrográficos, mineralógicos, geoquímicos até agora mencionados 

permitem diferenciar de forma objectiva os principais tipos litológicos constituintes da coluna lito-
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estratigráfica hospedeira das mineralizações de ferro. Para além destes é possível avançar outros que 

permitem separar e caracterizar domínios enriquecidos, considerando: (i) as concentrações multi-

elementares obtidas com base na geoquímica de rocha total; (ii) as razões Fe2O3/Al2O3 e (ETRtotal + Y)/Zr); 

(iii) os padrões de concentração multi-elementar normalizados relativamente à “Crusta Superior”; e (iv) os 

índices de enriquecimento.  

As sucessões constituintes da sequência “Quartzitos Superiores” enriquecidas em óxidos de ferro 

apresentam, usualmente, menores concentrações de SiO2, Al2O3, TiO2, metais base e zircónio e titânio, 

mas teores relativamente altos de metais de transição. As projecções dos conteúdos em P2O5 versus Al2O3, 

Fe2O3, ETR, metais base e metais de transição revelam proporções de Fe2O3:P2O5  3:1 e correlações 

positivas com o total de ETR. Quando afectadas por processos metassomáticos/hidrotermais, estas 

litologias manifestam proporções de Fe2O3:P2O5  2:1 e conteúdos substancialmente mais elevados em 

metais base; em contrapartida, registam-se quebras assinaláveis em SiO2, CaO, Na2O e K2O.  

Comparativamente, os exemplares representativos da sucessão “Metapelitos Superiores” 

manifestam conteúdos relativamente altos em SiO2, Al2O3, CaO, Na2O, K2O, TiO2 e Zr, diminuindo de forma 

relativa os de Fe2O3, metais base e de transição. Os processos metassomáticos experimentados por estas 

litologias concorrem para enriquecimentos notórios em Fe2O3, P2O5, metais base e ETR, fazendo decrescer 

as concentrações de CaO, Na2O, K2O e SiO2; tais variações composicionais aproximam os “Metapelitos 

Superiores” dos “Quartzitos Superiores” metassomatizados. 

Os “Quartzitos Superiores” empobrecidos em óxidos de ferro apresentam-se enriquecidos em 

SiO2, TiO2, Zr e ETR, registando baixos teores de Fe2O3, Al2O3, CaO, Na2O, K2O, metais base e de 

transição. Tal como indicado para as litologias anteriores, a intensidade dos efeitos atribuídos aos 

processos metassomáticos/hidrotermais são denunciados por incremento das concentrações de Fe2O3, 

P2O5, metais base e ETR, acompanhados por decréscimo considerável da sílica. 

Quando normalizadas relativamente a elementos tendencialmente imóveis, as concentrações 

elementares fornecem ainda informações quanto a enriquecimentos geoquímicos, reflectindo afinidades 

potenciais entre eles que podem ser exploradas como indicadores genéticos. O enriquecimento em Fe2O3 

traduz principalmente o desenvolvimento de óxidos deste elemento, não obstante os efeitos cumulativos 

resultantes da abundância relativa de fosfatos de ferro e clorite (principalmente nos domínios de maior 

alteração). O comportamento das razões (Cr+Nb+Ta+V)/Zr,  (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga)/Zr e Fe2O3/Zr 

sugerem maior afinidade entre os conteúdos totais de (Cr+Nb+Ta+V) e Fe2O3, reflectindo preponderância 

de fases óxidas e revelando um contributo não negligenciável das que terão origem detrítica, não obstante 

parte do enriquecimento em Fe2O3 se dever à formação tardia de fases metassomáticas/hidrotermais. 

Complementarmente, o comportamento das razões (ETRtotal+Y)/Zr, (Cu+Zn+Ni+Co+Pb+Ga)/Zr e 

(Cr+Nb+Ta+V)/Zr sugere que o acréscimo em ETR covaria preferencialmente com o aumento das 

concentrações em metais base, favorecendo os processos metassomáticos/hidrotermais em relação aos 

sedimentares (detríticos/quimiogénicos). 
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Os padrões de concentração normalizada relativamente à Crusta Superior (CSup) são análogos 

entre si e revelam anomalias positivas comuns em P, Fe, Co, As, Y, Ta, U e ETR, para além de anomalias 

negativas em Na, Ca, Ni, Ga, Sr e Pb. As maiores variações registadas pelos padrões são resultado dos 

efeitos impostos pelos processos metassomáticos/hidrotermais os quais concorrem para enriquecimentos 

em Fe, S, As, Cu, Ca, acompanhados por decréscimos relativos em Na, K, Cr, Ba, V e Th.   

Os índices de enriquecimento 𝐼𝐸 (𝐹), 𝐼𝐸 (𝑃), 𝐼𝐸 (𝑀𝑇), 𝐼𝐸 (𝑀𝐵) e 𝐼𝐸 (𝑇𝑅)∗ são compatíveis 

com as inferências realizadas com base na petrografia e análise mineralógica detalhada. Mais, os valores 

centrais das distribuições que os caracterizam mostram que eles se cifram, respectivamente, em 1,56x, 

1.22x, 1.35x, 2.36x e 1.62x CSup, denunciando a presença de um halo geoquímico fortemente anómalo. 

 

As variações laterais e verticais de fáceis documentadas para a coluna lito-estratigráfica 

hospedeira das mineralizações de ferro são comuns e (pelo menos localmente) fortes, introduzindo 

alterações significativas das características observáveis a qualquer escala (mesoscópica, macroscópica e 

microscópica). Tais variações dificultam o estabelecimento de correlações lito-estratigráficas entre 

afloramentos que se expressam por mudanças bruscas e acentuadas na espessura de camadas (e.g. 

estampa 2, afloramento IV – 1, capítulo “Geologia da Jazida da Carvalhosa”) e na abundância relativa de 

óxidos de ferro no seio da mesma bancada. Estes dois critérios revelam-se fundamentais à caracterização 

espacial da jazida visto que a alternância entre domínios enriquecidos e empobrecidos em óxidos de ferro 

pode ocorrer no espaço de metros (e.g. estampa IV - 4, afloramento 4 – capítulo “Geologia da Jazida da 

Carvalhosa”); por outras palavras, as variações laterais e verticais de fácies observadas impedem 

conceptualizações (modelos) uniformes sobre a distribuição 3D das fases óxidas constituintes da 

mineralização. Complementarmente, as diferenças observadas a nível textural, mineralógico e geoquímico 

reforçam a necessidade de se proceder a uma análise fina sobre os modos de ocorrência das diferentes 

fases minerais e respectiva composição química. Neste contexto, a delimitação dos halos de 

metassomatismo e/ou de alteração hidrotermal afigura-se de extrema importância não apenas porque o 

seu desenvolvimento conduz a modificações consideráveis (na textura e composição) das associações 

precoces sedimentares (detríticas e quimiogénicas) modificadas durante o metamorfismo regional, mas 

também porque produz redistribuições químicas e/ou introduz novos enriquecimentos multi-elementares. 

Assim, considerando a totalidade dos critérios, verifica-se que a sequência “Quartzitos Superiores” 

compreende diversas variantes, algumas conhecidas e outras por descobrir, que impõem cuidados 

acrescidos no estabelecimento da coluna lito-estratigráfica local e têm impacte na avaliação do recurso 

mineral. Um exemplo claro destas variantes corresponde à sucessão que marca o topo dos “Quartzitos 

Superiores”, a qual apresenta forte enriquecimento em hematite especular (acima de 60%) de granularidade 

média a grosseira, havendo dúvidas sobre a sua continuidade lateral e espessura, ou mesmo se ela 

marcará uma variação particular de fácies no seio da sequência metassedimentar.   
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As mineralizações de ferro hospedadas na sequência metassedimentar ordovícica da região de 

Torre de Moncorvo repartem-se por cinco jazidas principais, vulgarmente denominadas Mua, Carvalhosa, 

Pedrada, Reboredo e Apriscos. Na jazida de Carvalhosa, o enriquecimento em óxidos de ferro confina-se 

ao flanco longo de uma estrutura anticlinal de primeira ordem com eixo E-W e vergência para Norte; a 

direcção de S0 varia entre N70W e N60E, inclinando entre 10ºN a 40ºS. Regista-se ainda a presença de 

uma dobra de arraste de grande amplitude, induzida pelo deslocamento acomodado ao longo da zona de 

falha que separa as jazidas da Carvalhosa e Pedrada, rodando S0 para NNE-SSW. 

A cartografia geológica empreendida, complementada pelo re-logging de cinco sondagens e 

caracterização petrográfica, mineralógica e geoquímica de exemplares representativos da sequência lito-

estratigráfica hospedeira da mineralização de Carvalhosa, permitiu a aquisição de dados inovadores que 

suscitam a necessidade de revisitar o modelo genético proposto para as mineralizações ferríferas de 

Moncorvo. 

Os domínios enriquecidos em óxidos de ferro distribuem-se por várias sucessões siliclásticas 

constituintes da sequência “Quartzitos Superiores”, nomeadamente: (i) metassedimentos areníticos ricos 

em óxidos de ferro com possança métrica (> 1 m) contendo intercalações finas (< 1 cm) de 

metassedimentos pelíticos; (ii) metassedimentos areníticos ricos em óxidos de ferro com espessura 

centimétrica a métrica (máximo 1 m) alternando com níveis centimétricos a métricos de metassedimentos 

pelíticos; e, a topo das sucessões anteriores, (ii) camadas métricas de metassedimentos areníticos ricos 

em óxidos de ferro, maioritariamente lamelares, com finos níveis (< 2 cm) intercalados de metapelitos. A 

abundância relativa de óxidos de ferro, apesar de muito irregular, cifra-se em média entre 30% a 60% do 

volume total, sendo notória a tendência das sucessões do tipo (i) registarem maiores enriquecimentos. De 

notar ainda o facto das várias sucessões incluírem esporádicos níveis quartzíticos bastante empobrecidos 

em óxidos de ferro (< 1%).  

Os dados obtidos suportam ainda interpretações distintas quanto às características físicas 

(texturais/granulométricas) e químicas (composição e distribuição das fases minerais essenciais e 

acessórias) que devem ser consideradas em futuros modelos de avaliação de recursos e definição dos 

processos a usar no tratamento e beneficiação do(s) minério(s) de ferro. Apesar do carácter preliminar (não 

exaustivo) do presente trabalho, destacam-se como contributos maiores para a associação mineral 

observada nos vários exemplares os de natureza: 

(i) Detrítica, essencialmente constituída por quartzo e moscovite (após ilite?), acompanhada 

por quantidades acessórias de relíquias de espinela, zircão, turmalina e, eventualmente, monazite; a 

proveniência destas fases, tanto quanto é possível avaliar com base na sua composição química, 

relaciona-se com a erosão de domínios continentais metamórficos (que podem incluir mineralizações 

ferríferas do tipo BIF), cortados por intrusões granitóides e/ou gabróicas s.l. (complexos ígneos 

bandados?); 
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(ii) Quimiogénica, dominada por hidróxidos de ferro e/ou hidróxidos de ferro e alumínio, 

posteriormente reorganizados/recristalizados durante a diagénese e metamorfismo regional; 

(iii) Diagenética/metamorfogénica, maioritariamente constituída por especularite e moscovite 

fina, para além de xenótimo como fase acessória; 

(iv) Metassomática, provavelmente relacionada com o metamorfismo de contacto induzido 

pelas intrusões graníticas sin-D3 e basicamente composta por magnetite, agregados irregulares de 

hematite e fosfatos de alumínio (± anfíbola, granada, andaluzite e clorite) não afectados ou 

incipientemente atingidos pela crenulação; e 

(v) Metassomática/hidrotermal, com desenvolvimento posterior ao metamorfismo de 

contacto e possivelmente relacionada com a propagação/reactivação tardi- a pós-D3 de zonas de falha 

de desligamento, conduzindo à formação heterogénea de agregados não deformados (isótropos) de 

clorite, sericite, fosfatos de ferro e alumínio, variavelmente enriquecidos em magnetite e hematite não 

lamelar, e contendo como fases acessórias apatite, fosfatos de terras raras, pirite e calcopirite. 

 

Os efeitos relacionados com os processos metassomáticos precoces (potencialmente 

desencadeados pela instalação dos corpos graníticos sin-D3) são reconhecíveis em quase toda a 

sequência lito-estratigráfica amostrada, não obstante a sua preservação ser difícil nos domínios afectados 

por alteração posterior. Os principais indicadores minerais deste estádio evolutivo incluem a anfíbola, 

granada, andaluzite e clorite, para além da recristalização de parte dos óxidos de ferro; todos eles apontam 

para condições de temperatura significativamente acima das que caracterizam o metamorfismo regional 

(400-500ºC). Os eventos metassomáticos/hidrotermais subsequentes ocorrem unicamente nos domínios 

do maciço rochoso afectados por fracturação intensa e, por vezes, manifestam desenvolvimento bastante 

confinado, conduzindo a halos de geometria diversa onde as fases neoformadas podem coexistir com 

relíquias (variavelmente preservadas) de minerais gerados em etapas evolutivas anteriores. O estudo 

petrográfico das amostras colhidas não permitiu caracterizar com detalhe suficiente o percurso evolutivo 

tardio documentado pelos halos de alteração hidrotermal. Contudo, a variação composicional manifestada 

pelas fases acessórias e as tendências observadas quanto ao seu modo preferencial de ocorrência, 

sugerem fortemente que o referido percurso tenha sido polifásico. 

Os processos metassomáticos/hidrotermais tardios são marcados por duas tendências 

geoquímicas interessantes: (i) a redistribuição do ferro e dissolução de várias outras fases minerais, 

especialmente o quartzo; e (ii) o enriquecimento localizado em ETR marcado pela neoformação de vários 

tipos de fosfatos contendo ETR2O3 até  22120 ppm (conteúdo mediano global de 6540 ppm, considerando 

a totalidade das análise quantitativas realizadas). A normalização dos valores de concentração de ETR 

relativamente ao padrão AC revela quantidades apreciáveis de ETR em todos os fosfatos analisados sem 

excepção. Este enriquecimento relativo posiciona-se entre 100 a 100000× AC, tendendo a ser mais elevado 

para ETR pesadas (por vezes acompanhadas por Y) e exceptuando a monazite. Considerando as 
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concentrações de ETR em rocha total, normalizadas relativamente à Crusta Continental Superior, verifica-

se que estas atingem valores da ordem de 1.62x CSup. 
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A. Anexo I 

Tabela XI - 7 Condições de leitura para os elementos no trabalho de Química Mineral. 

  Perfil de Leitura 
Tensão de 
aceleração 

do feixe 

Elemento 
analisado 

Canal 
Cristal 

Analisador 
Padrão 

 A
nf

íb
ol

a
 

15kV16e_anfibo 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV16e_anfibo 15 Ti 1 PETJ Rutile 

15kV16e_anfibo 15 Al 2 TAP Plagioclase 

15kV16e_anfibo 15 Mg 2 TAP Diopside 

15kV16e_anfibo 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV16e_anfibo 15 F 2 TAP   

15kV16e_anfibo 15 Zn 3 LIF Sphalerite 

15kV16e_anfibo 15 Cr 3 PETJ Chromium Oxide 

15kV16e_anfibo 15 Cl 3 PETJ Tugtupite 

15kV16e_anfibo 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV16e_anfibo 15 Ca 4 PETH Diopside 

15kV16e_anfibo 15 K 4 PETH Sanidine 

15kV16e_anfibo 15 Si 4 PETH Diopside 

C
ar

bo
na

to
  

15kV12e_carbon 15 Ti 1 PETJ Rutile 

15kV12e_carbon 15 Ba 1 PETJ Barite 

15kV12e_carbon 15 Ca 1 PETJ Calcite 

15kV12e_carbon 15 C 2 LDE2 Calcite 

15kV12e_carbon 15 Mg 2 TAP Almandine 

15kV12e_carbon 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV12e_carbon 15 Mn 3 PETJ Bustamite 

15kV12e_carbon 15 Ce 3 PETJ Monazite 

15kV12e_carbon 15 La 3 PETJ Monazite 

15kV12e_carbon 15 Zn 4 LIFH Sphalerite 

15kV12e_carbon 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV12e_carbon 15 Sr 4 PETH Celestite 

cl
or

ite
  

15kV15e_clorit 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV15e_clorit 15 Cr 1 PETJ Chromium Oxide 

15kV15e_clorit 15 Ti 1 PETJ Rutile 

15kV15e_clorit 15 Al 2 TAP Chlorite 

15kV15e_clorit 15 Mg 2 TAP Chlorite 

15kV15e_clorit 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV15e_clorit 15 F 2 TAP   

15kV15e_clorit 15 Zn 3 LIF Sphalerite 

15kV15e_clorit 15 Ni 3 LIF Nickel Silicide 

15kV15e_clorit 15 Cs 3 PETJ Pollucite 

15kV15e_clorit 15 Ca 3 PETJ Bustamite 

15kV15e_clorit 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV15e_clorit 15 Ba 4 LIFH Benitoite 

15kV15e_clorit 15 K 4 PETH Sanidine 

15kV15e_clorit 15 Si 4 PETH Pyrope 
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E
sc

ap
ol

ite
  

 

15kV18e_escapo 15 Ni 1 LIF Pentlandite 

15kV18e_escapo 15 Cr 1 LIF   

15kV18e_escapo 15 Ca 1 PETJ Diopside 

15kV18e_escapo 15 Ti 1 PETJ   

15kV18e_escapo 15 C 2 LDE2   

15kV18e_escapo 15 Al 2 TAP Almandine 

15kV18e_escapo 15 Mg 2 TAP Periclase 

15kV18e_escapo 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV18e_escapo 15 F 2 TAP   

15kV18e_escapo 15 Mn 3 PETJ Bustamite 

15kV18e_escapo 15 Cs 3 PETJ Pollucite 

15kV18e_escapo 15 Cl 3 PETJ Tugtupite 

15kV18e_escapo 15 Si 3 PETJ Olivine 

15kV18e_escapo 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV18e_escapo 15 Ba 4 LIFH Benitoite 

15kV18e_escapo 15 K 4 PETH Sanidine 

15kV18e_escapo 15 S 4 PETH Stibnite 

15kV18e_escapo 15 Rb 4 PETH   

F
el

ds
pa

to
  

15kV11e_feldsp 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV11e_feldsp 15 Ba 1 PETJ Benitoite 

15kV11e_feldsp 15 Ca 1 PETJ Diopside 

15kV11e_feldsp 15 Al 2 TAP Pyrope 

15kV11e_feldsp 15 Mg 2 TAP Olivine 

15kV11e_feldsp 15 Na 2 TAP Tugtupite 

15kV11e_feldsp 15 Ti 3 PETJ Rutile 

15kV11e_feldsp 15 Sr 3 PETJ Celestite 

15kV11e_feldsp 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV11e_feldsp 15 K 4 PETH Sanidine 

15kV11e_feldsp 15 Si 4 PETH   

F
os

fa
to

  

15kV12e_fosfat 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV12e_fosfat 15 La 1 PETJ Monazite 

15kV12e_fosfat 15 Nd 1 PETJ   

15kV12e_fosfat 15 Mg 2 TAP Periclase 

15kV12e_fosfat 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV12e_fosfat 15 F 2 TAP   

15kV12e_fosfat 15 Ce 3 LIF Monazite 

15kV12e_fosfat 15 Cl 3 PETJ Tugtupite 

15kV12e_fosfat 15 Sr 3 PETJ Celestite 

15kV12e_fosfat 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV12e_fosfat 15 Ca 4 PETH Diopside 

15kV12e_fosfat 15 P 4 PETH Apatite 

 G
ra

na
da

 15kV08e_granad 15 Cr 1 PETJ Chromium Oxide 

15kV08e_granad 15 Ca 1 PETJ Bustamite 

15kV08e_granad 15 Al 2 TAP Pyrope 

15kV08e_granad 15 Mg 2 TAP Pyrope 
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15kV08e_granad 15 Mn 3 PETJ Bustamite 

15kV08e_granad 15 Ti 3 PETJ Rutile 

15kV08e_granad 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV08e_granad 15 Si 4 PETH Almandine 

 M
ic

a 

15kV16e_micas 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV16e_micas 15 Cr 1 PETJ Chromium Oxide 

15kV16e_micas 15 Ti 1 PETJ Rutile 

15kV16e_micas 15 Ca 1 PETJ Diopside 

15kV16e_micas 15 Al 2 TAP Almandine 

15kV16e_micas 15 Mg 2 TAP Chlorite 

15kV16e_micas 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV16e_micas 15 F 2 TAP   

15kV16e_micas 15 Ni 3 LIF Nickel Silicide 

15kV16e_micas 15 Cs 3 PETJ Pollucite 

15kV16e_micas 15 Cl 3 PETJ Tugtupite 

15kV16e_micas 15 Si 3 PETJ Olivine 

15kV16e_micas 15 Fe 4 LIFH Kaersutite 

15kV16e_micas 15 Ba 4 LIFH Barite 

15kV16e_micas 15 K 4 PETH Sanidine 

15kV16e_micas 15 Rb 4 PETH   

Ó
xi

do
  

15kV24e_oxidos 15 Zn 1 LIF Willemite 

15kV24e_oxidos 15 Ca 1 PETJ Diopside 

15kV24e_oxidos 15 Ag 1 PETJ Ag 

15kV24e_oxidos 15 Bi 1 PETJ Bismuth Selenid 

15kV24e_oxidos 15 P 1 PETJ Apatite 

15kV24e_oxidos 15 Si 2 TAP Diopside 

15kV24e_oxidos 15 Al 2 TAP Plagioclase 

15kV24e_oxidos 15 As 2 TAP Galium Arsenide 

15kV24e_oxidos 15 Mg 2 TAP Periclase 

15kV24e_oxidos 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV24e_oxidos 15 Ti 3 PETJ Rutile 

15kV24e_oxidos 15 K 3 PETJ Sanidine 

15kV24e_oxidos 15 Pb 3 PETJ Galena 

15kV24e_oxidos 15 S 3 PETJ Stibnite 

15kV24e_oxidos 15 Ni 4 LIFH Nickel Silicide 

15kV24e_oxidos 15 Fe 4 LIFH Haematite 

15kV24e_oxidos 15 V 4 LIFH V 

15kV24e_oxidos 15 Ba 4 LIFH Benitoite 

15kV20e_oxidos 15 Ta 1 LIF LiTa03 

15kV20e_oxidos 15 Ni 1 LIF Nickel Silicide 

15kV20e_oxidos 15 Ce 1 PETJ Monazite 

15kV20e_oxidos 15 Ca 1 PETJ Apatite 

15kV20e_oxidos 15 Si 1 PETJ Olivine 

15kV20e_oxidos 15 Y 2 TAP Yttrium Al Garn 

15kV20e_oxidos 15 Sr 2 TAP Celestite 
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15kV20e_oxidos 15 Al 2 TAP Plagioclase 

15kV20e_oxidos 15 Mg 2 TAP Periclase 

15kV20e_oxidos 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV20e_oxidos 15 Zn 3 LIF Sphalerite 

15kV20e_oxidos 15 Mn 3 PETJ Rhodonite 

15kV20e_oxidos 15 Cr 3 PETJ Chromium Oxide 

15kV20e_oxidos 15 Ti 3 PETJ Rutile 

15kV20e_oxidos 15 K 3 PETJ Sanidine 

15kV20e_oxidos 15 Fe 4 LIFH Haematite 

15kV20e_oxidos 15 V 4 LIFH V 

15kV20e_oxidos 15 La 4 LIFH Monazite 

15kV20e_oxidos 15 Ba 4 LIFH Benitoite 

15kV20e_oxidos 15 Zr 4 PETH Zirconia 

15kV12e_oxidos 15 Zn 1 LIF Willemite 

15kV12e_oxidos 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV12e_oxidos 15 Ca 1 PETJ Apatite 

15kV12e_oxidos 15 Al 2 TAP Plagioclase 

15kV12e_oxidos 15 Mg 2 TAP Periclase 

15kV12e_oxidos 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV12e_oxidos 15 Cr 3 PETJ Chromium Oxide 

15kV12e_oxidos 15 Ti 3 PETJ Rutile 

15kV12e_oxidos 15 Si 3 PETJ Almandine 

15kV12e_oxidos 15 Fe 4 LIFH Haematite 

15kV12e_oxidos 15 V 4 LIFH V 

15kV12e_oxidos 15 Ba 4 LIFH Benitoite 

P
iro

xe
na

  

15kV14e_piroxe 15 Ni 1 LIF Nickel Silicide 

15kV14e_piroxe 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV14e_piroxe 15 Cr 1 PETJ Chromium Oxide 

15kV14e_piroxe 15 Al 2 TAP Almandine 

15kV14e_piroxe 15 Mg 2 TAP Diopside 

15kV14e_piroxe 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV14e_piroxe 15 F 2 TAP   

15kV14e_piroxe 15 Zn 3 LIF Sphalerite 

15kV14e_piroxe 15 Ti 3 PETJ Rutile 

15kV14e_piroxe 15 Ca 3 PETJ Diopside 

15kV14e_piroxe 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV14e_piroxe 15 V 4 LIFH V 

15kV14e_piroxe 15 K 4 PETH Sanidine 

15kV14e_piroxe 15 Si 4 PETH Diopside 

 S
ul

fu
re

to
 

15kV15e_sulfur 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV15e_sulfur 15 Sb 1 PETJ Stibnite 

15kV15e_sulfur 15 Sn 1 PETJ Cassiterite 

15kV15e_sulfur 15 Ag 1 PETJ Ag 

15kV15e_sulfur 15 Se 2 TAP Bismuth Selenid 

15kV15e_sulfur 15 As 2 TAP Galium Arsenide 
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15kV15e_sulfur 15 Ge 2 TAP   

15kV15e_sulfur 15 Zn 3 LIF Sphalerite 

15kV15e_sulfur 15 Ni 3 LIF Pentlandite 

15kV15e_sulfur 15 Pb 3 PETJ Galena 

15kV15e_sulfur 15 Au 3 PETJ   

15kV15e_sulfur 15 Cu 4 LIFH Cuprite 

15kV15e_sulfur 15 Co 4 LIFH Skutterudite 

15kV15e_sulfur 15 Fe 4 LIFH Pyrite 

15kV15e_sulfur 15 S 4 PETH Pyrite 

15kV18e_sulfur 15 Ni 1 LIF Pentlandite 

15kV18e_sulfur 15 Sb 1 PETJ Stibnite 

15kV18e_sulfur 15 Cd 1 PETJ Cd 

15kV18e_sulfur 15 Bi 1 PETJ Bismuth Selenid 

15kV18e_sulfur 15 In 1 PETJ   

15kV18e_sulfur 15 Se 2 TAP Bismuth Selenid 

15kV18e_sulfur 15 As 2 TAP Galium Arsenide 

15kV18e_sulfur 15 Ge 2 TAP   

15kV18e_sulfur 15 Zn 3 LIF Sphalerite 

15kV18e_sulfur 15 Mn 3 PETJ Bustamite 

15kV18e_sulfur 15 Sn 3 PETJ Cassiterite 

15kV18e_sulfur 15 Ag 3 PETJ Ag 

15kV18e_sulfur 15 Pb 3 PETJ Galena 

15kV18e_sulfur 15 Au 4 LIFH Au 

15kV18e_sulfur 15 Cu 4 LIFH Cuprite 

15kV18e_sulfur 15 Co 4 LIFH Skutterudite 

15kV18e_sulfur 15 Fe 4 LIFH Pyrite 

15kV18e_sulfur 15 S 4 PETH Pyrite 

S
ul

fu
re

to
 d

e 
Z

in
co

  

15kV18e_sulfZn 15 Ni 1 LIF Pentlandite 

15kV18e_sulfZn 15 Sb 1 PETJ Stibnite 

15kV18e_sulfZn 15 Ag 1 PETJ Ag 

15kV18e_sulfZn 15 Bi 1 PETJ Bismuth Selenid 

15kV18e_sulfZn 15 In 1 PETJ   

15kV18e_sulfZn 15 Se 2 TAP Bismuth Selenid 

15kV18e_sulfZn 15 As 2 TAP Galium Arsenide 

15kV18e_sulfZn 15 Ge 2 TAP   

15kV18e_sulfZn 15 Zn 3 LIF Sphalerite 

15kV18e_sulfZn 15 Mn 3 PETJ Bustamite 

15kV18e_sulfZn 15 Sn 3 PETJ Cassiterite 

15kV18e_sulfZn 15 Cd 3 PETJ Cd 

15kV18e_sulfZn 15 Pb 3 PETJ Galena 

15kV18e_sulfZn 15 Cu 4 LIFH Cuprite 

15kV18e_sulfZn 15 Co 4 LIFH Skutterudite 

15kV18e_sulfZn 15 Fe 4 LIFH Pyrite 

15kV18e_sulfZn 15 S 4 PETH Pyrite 
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15kV18e_sulfZn 15 Au 4 PETH Au 

 tu
rm

al
in

a 
15kV11e_turmal 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV11e_turmal 15 Cr 1 PETJ Chromium Oxide 

15kV11e_turmal 15 Ti 1 PETJ Rutile 

15kV11e_turmal 15 Al 2 TAP Almandine 

15kV11e_turmal 15 Mg 2 TAP Olivine 

15kV11e_turmal 15 Na 2 TAP Jadeite 

15kV11e_turmal 15 Ca 3 PETJ Diopside 

15kV11e_turmal 15 K 3 PETJ Sanidine 

15kV11e_turmal 15 Zn 4 LIFH Willemite 

15kV11e_turmal 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV11e_turmal 15 Si 4 PETH Diopside 

Z
irc

ão
  

15kV15e_zircao 15 Mn 1 PETJ Bustamite 

15kV15e_zircao 15 La 1 PETJ Monazite 

15kV15e_zircao 15 Ca 1 PETJ Apatite 

15kV15e_zircao 15 Ti 1 PETJ   

15kV15e_zircao 15 Al 2 TAP Almandine 

15kV15e_zircao 15 Mg 2 TAP Periclase 

15kV15e_zircao 15 F 2 TAP   

15kV15e_zircao 15 Zr 2 TAP   

15kV15e_zircao 15 Ce 3 LIF Monazite 

15kV15e_zircao 15 Th 3 PETJ Monazite 

15kV15e_zircao 15 P 3 PETJ Apatite 

15kV15e_zircao 15 Fe 4 LIFH Almandine 

15kV15e_zircao 15 Nd 4 LIFH REE 6 

15kV15e_zircao 15 Hf 4 LIFH   

15kV15e_zircao 15 Si 4 PETH   
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B. Anexo II 
 

Análises da Químinca Mineral (CD-ROM, ficheiro Anexo II – Química Mineral.pdf) 

 

C. Anexo III 
 

Logging da sondagem SC1 

Profundidade 
(m) 

Descrição litológica 
 

Estimativa da 
% de óxidos 

de ferro 

Topo Base   Particularidades Espessuras  

0 5,8 

Intercalações de quartzito com ferro, 
metassiltitos e metapelitos. Quartzito de 
granularidade média a grosseira 
(embora localmente apresente 
quantidades apreciáveis de mica 
intersticial) e porosidade secundária por 
vezes considerável. O sinal magnético é 
geralmente fraco, embora aumente de 
intensidade nos domínios adjacentes a 
fracturas/zonas de falha (possivelmente 

devido à transformação de hematite  
espinela]. Nos primeiros metros, os 
quartzitos incorporam clastos de 
quartzo cataclasado e de quartzo negro. 
Em termos gerais, o quartzito exibe 
bandado textural, reflectindo alternância 
entre níveis com menor (30-60%) e 
maior percentagem de óxidos de ferro 
(>60%). Estes últimos, bem mais pobres 
em quartzo, exibem granularidade fina; 
pelo contrário, os níveis menos 
enriquecidos em óxidos de ferro tendem 
a mostrar maior granularidade e maior 
abundância relativa de quartzo. A 
associação mineral essencial é assim 
composta por óxidos de ferro, quartzo e 
mica branca; na proximidade de 
fracturas e/ou zonas de falha intensifica-
se uma coloração esverdeada que 
denuncia aumento relativo da 
quantidade de filossilicatos talvez 
pertencentes ao grupo da clorite. 
Ocasionalmente observam-se nódulos 
fosfatados e/ou constituídos por 
agregados finos de coloração 
esbranquiçada [finas lentículas 
descontínuas de pelitos)] de dimensão 
variável [milimétrica a centimétrica; <2 
cm) subconcordantes com S0. 
Os metassiltitos apresentam coloração 
amarelada-esbranquiçada e preservam 
uma laminação interna evidente; a sua 

Perfil de 
Meteorização; a 
1,5 m, veios de 

quartzo de 
exsudação 

S:30 cm; 
Q:10 cm 

30-60% 

5,8 10,17 

5,80 m: fractura 
horizontal 

preenchida por 
clorite, cortada e 

deslocada por 
outra 

descontinuidade. 

Q: 100 cm 
S: 20 cm 

30-60% 

10,17 24,5 

Fracturas 
preenchidas por 
quartzo + óxidos 

± clorite ± 
wavelite 

Q: 20 cm 
S: 88 cm 

30-60% 

24,5 30,98 

A componente 
clástica aumenta 

de forma 
considerável; 

frequentes clastos 
de quartzo e de 

nódulos 
metassiltíticos. 

Q: 80 cm 
S: 5 cm 

30-60% 

30,98 32,45 

Níveis 
metassedimentar

es com 
espessuras 

variáveis; wavelite 
em 

descontinuidades 
cortando os 
metapelitos. 

Q: 20 cm 
S: 20 cm 

30-60% 

32,45 33,49 

Fracturas 
preenchidas por 

quartzo + 
(hidr)óxidos Fe ± 

clorite ± 
“agregados 

friáveis” 
amarelados 

 <30% 
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33,49 35,5 

composição mineralógica é 
essencialmente constituída por quartzo 
+ micas. Os metapelitos exibem 
coloração azul-escura a clara 
dependendo da litologia com que 
contactam (geralmente mais escuros 
quando junto a quartzitos). 
Toda a sequência metassedimentar é 
cortada por fracturas que localmente 
desenvolvem redes relativa-mente 
densas e em torno das quais se 
observam halos de alteração de 
intensidade variável. Estes últimos 
apresentam coloração esverdeada/ 
avermelhada, traduzindo maior 
abundância de fases do tipo clorite e 
enriquecimento relativo em óxidos de 
ferro ferromagnéticos. Por vezes as 
fracturas revelam preenchimentos 

polifásicos de quartzo endurecido [ 
recuperado e fracturado] + (hidr)óxidos 
de ferro + clorite + fosfatos azuis e 
verdes; uma possível cronologia relativa 
para os eventos que concorrem para o 
registo geológico observado inclui: 1) 
fracturação e preenchimento de 
quartzo; 2) endurecimento do quartzo 
precoce, seguida de recuperação 
dinâmica heterogénea, 3) Novo evento 
de fracturação e deposição 
subsequente de quartzo + (hidr)óxidos 
de ferro ± clorite ± fosfatos azuis e 
verdes. 

Começam a 
aparecer grandes 
quantidades de 

nódulos. 

Q: 7 cm 
S: 20 cm 

escuro >60%; 
 claro 30-60% 

35,5 37,5 

Estruturas 
ovaladas 

constituídas por 
material 

metassiltítico. Os 
contactos com 

quartzito e 
metapelito são 

sublinhados por 
uma agregado 
fino análogo a 

“talco 
esverdeado/azula

do” 
(minnesotaite?). 

Q: 122 cm 
S: 25 cm 

30-60% 

37,5 40,37 

Estruturas 
ovaladas; nódulos 

alongados 
segundo S0. 

Q: 5 (1) cm 
S: 4 cm 
P: 3 cm 

30-60% 

40,37 41 
 

Quartzito 30-60% 

41 41,5  
Metapelitos 

e 
metassiltitos 

<1% 

41,5 47  
Q:100 cm 
S: 2 - 5 cm 
P:2 - 5 cm 

30-60% 

47 50 

Apresenta 
fracturas 

preenchidas por 
um agregado 

azulado análogo a 
talco. 

 30-60% 

50 58,6 

Nódulos de 
grandes 

dimensões, 10 cm 
máx. 

Q: 15 cm 
S: 100 cm 

<30% 

58,6 64,3  
Q: 15 cm 
S: 20cm 

<30% 

64,3 66,66 

“Quartzito com ferro” bandado e bastante ferromagnético, de granularidade 
média a grosseira manifestando porosidade secundária evidente; a 
intensidade do carácter ferromagnético aumenta com a aproximação à zona 
de falha observada aos 66.66 m de perfuração. O quartzito apresenta 
alternância entre bandas escuras, de granularidade mais fina e muito ricas 
em óxidos de ferro (>60%) e bandas claras, ligeiramente mais grosseiras e 
menos ricas (30-60%) nestas fases minerais com hábito granular 
prevalecente embora se observem domínios com óxidos lamelares 
(geralmente não superando 5% do total estimado). A matriz, embora 

essencialmente constituída por quartzo + óxidos de ferro finos  mica branca, 
exibe coloração esverdeada e alaranjada na proximidade da zona de falha; 
nestes domínios a clorite (ou fases congéneres) é relativamente abundante. 

escuro >60%; 
 claro        30-

60% 
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66,66 69,66 

Zona de falha com carácter polifásico [devido às múltiplas aberturas e 
fracturação], apresentando preenchimento de quartzo endurecido [com 
texturas de recuperação] + (hidr)óxidos de ferro não ferromagnéticos) 
botrioidais e maciços + fosfato preto radial (rockbridgeite) + clorite.  Estes 
precipitados hidrotermais incorporam ainda  fragmentos da rocha encaixante 
recortados por filonetes/veios tardios. 

 

69,66 70,1 

Características macroscópicas similares às observadas no troço entre 64,30 
e 66,66 m de perfuração, embora se registe diminuição da percentagem de 
óxidos de ferro até aos 70.1 metros; esta diminuição é gradual e, a partir dos 
70.1 m de perfuração, apenas se observam escassas relíquias de óxidos. 

<30% 

70,1 73,34 

Intercalações de “quartzito sem ferro” com níveis metasiltitos/metapelitos. 
Quartzito relativamente escuro com colorações verdes pontuais na 
proximidade de fracturas ou zonas de falha. Neste últimos domínios 
observam-se ainda texturas de dissolução da sílica, conduzindo a incremento 
da porosidade secundária; os halos de alteração que obliteram S0 apresentam 
ainda impregnações consideráveis de óxidos de ferro. As fracturas quando 
preenchidas apresentam precipitados de quartzo + (hidr)óxidos de ferro + 
clorite. 

1% 

73,34 81,4 

Quartzitos com ferro especularítico [óxidos lamelares] e carácter 
ferromagnético fraco com intercalações milimétricos de metassiltitos. O 
quartzito apresenta granularidade fina, alguma porosidade [dissolução de 
sílica] e, por vezes, agregados de nódulos texturalmente equivalentes a 
metassiltitos [concreções fósseis (?)]. 

>60% 

81,4 84,32 

Intercalações de metassiltitos (esbranquiçados e essencialmente constituídos 
por quartzo e mica branca [visível a olho nu]) e metapelitos (escuros com 
tonalidades azuladas). Observam-se ainda finas lentículas de metapelitos no 
seio das bancadas metassiltíticas, para além de: (i) estruturas sedimentares 
(e.g. figuras de carga, “ripples marks”); (ii) estruturas ovaladas, possivelmente 
representando concreções fósseis; e (iii) dendrites de (hidr)óxidos de ferro e 
manganês. 

1% 

84,32 88,68 

“Quartzito com ferro”, bandado e bastante ferromagnético. Alternância entre 
bandas escuras (com >60% de óxidos de ferro) e claras (com 30-60% de 
óxidos de ferro); estes óxidos são predominantemente granulares, embora 
existam domínios contendo fases óxidas com hábito lamelar (não mais de 5% 

do total). A matriz, essencialmente constituída por quartzo  mica branca, 
adquire localmente coloração esverdeada e alaranjada devido a alteração; a 
granularidade das bandas escuras é tendencialmente inferior à das bandas 
claras; pelo contrário, a porosidade (secundária) tende a ser maior nas 
bandas escuras. 

>60% 

88,68 95,3 

Intercalações de “quartzito sem ferro” com níveis de metassiltitos/metapelitos. 
A primeira litologia apresenta coloração escura com ocasionais pontuais 
colorações verdes, especialmente na proximidade de fracturas ou zonas de 
falha. Preservação local de texturas de dissolução [criando porosidade 
secundária] em domínios (halos) de alteração ricos em impregnações de 
óxidos de ferro que, confinados estruturalmente, obliteram S0. As fracturas 
quando preenchidas apresentam precipitados de quartzo + (hidr)óxidos de 
ferro + clorite. 

1-5% 

95,3 96,75 
Características macroscópicas equivalentes às observadas no troço entre 
84,32 e 88,68 m de perfuração. 
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96,75 122,8 

Intercalações de “quartzito sem ferro” com níveis metasiltitos/metapelitos 
análogas às descritas no troço 88,68 e 95,3 m de perfuração. Algumas das 
fracturas/filonetes/veios apresentam preenchimentos polifásicos de quartzo 
endurecido [com texturas de recuperação] + (hidr)óxidos de ferro + clorite  ± 
wavelite ± rockbridgeite. Não obstante o desenvolvimento das frentes de 
metassomatismo é possível dizer que a polaridade da sequência é normal, 
mercê da preservação local de “ripples”, figuras de carga e superfícies de 
erosão. 

<1% 

S0 Zonas de falha 

Inclinação 
 (E.O.) 

Profundidade 
(metro) 

Inclinação  
(E.O.) 

Profundidade  
(metro) 

60 6,86 30 11,9 

30 (S1) 5,98 30 12,4 

70 9,35 15 16,7 

66 24,5 40 20,85 

70 26,9 Vertical 35,9 a 37,1 

70 29,3 5 (frac.) 42,48 

70 31,55 75 45,47 

70 32,35 25 (Frac.) 42,5 a 45,5 

75 36,96 25 54,2 a 58,6 

75 37 20 61,68 

75 40,81 50 71,67 

75 45,46 50 87,88 

70 50,04 75 88,13 

70 51,65 30 88,69 

70 57,4 90 88,93 

70 59,45 23 90,3 

90 80 68 90,6 

90 84 65 91,84 

60 99,1 67 93,07 

62 107,94 53 92,47 

63 115,36 35 94,14 

59 115,8 7 99,33 

  30 101,16 

  20 102,27 

(E.O.)* paralelo ao eixo da sondagem ( em graus). 
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Logging da sondagem SC2 
 

Profundidade 
(metros) 

Descrição 

Estimativa 
da % de 

óxidos de 
ferro 

Topo Base   

0 5,65 

Intercalações de “quartzitos com ferro” com metassiltitos e metapelitos. Nos 
primeiros metros, a intensidade da meteorização prejudica a caracterização dos 
testemunhos de sondagem muito embora seja possível verificar que o quartzito 
é bastante poroso e apresenta granularidade fina a média [com granotriagem 
positiva]. Os óxidos de ferro são granulares e relativamente abundantes, 
revelando carácter ferromagnético moderado, principalmente junto às fracturas 
que cortam a rocha e manifestam preenchimento mineral. Ocasionalmente 
observam-se nódulos fosfatados e/ou de agregados esbranquiçados [fracções 
de natureza pelítica] com dimensão milimétrica-centimétrica (max. 2 cm) e 
achatamento concordante com S0. Regista-se ainda a presença de pequenos 
clastos arredondados de quartzo aleatoriamente distribuídos [e possivelmente 
cataclasados]. A matriz do quartzito é composta maioritariamente por quartzo 
fino muito embora junto dos níveis metassiltíticas e de fracturas/filonetes se 
observem tonalidades esverdeadas escuras [reflectindo a presença de clorite?] 
e alaranjadas [traduzindo o desenvolvimento tardio de impregnações de 
hidróxidos de ferro?]. 
Os metassiltitos revelam coloração branca-amarelada e constituição dominada 
por quartzo + mica branca com ocasionais impregnações de óxidos de ferro e 
manganês; localmente observam-se laminações internas, possivelmente 
herdadas de estruturas primárias retocadas durante a deformação (S0 
cinematicamente activo e clivagem incipiente). 
Os metapelitos apresentam coloração azul-acinzentada esbatida [tom de azul 
mais intenso quando em contacto directo com quartzito] e constituição mineral 
composta por micas e quartzo. 
A abundância relativa e espessura dos metassiltitos e metapelitos aumentam 
com a profundidade. 

30-60% 

5,65 5,75 Fracturas preenchidas por quartzo + óxidos de ferro + clorite  

5.75 7 
Características macroscópicas similares às descritas no troço entre 0 e 5,65 m 
de perfuração. 

30-60% 

7 8,51 

Intercalações de níveis metapelíticos (5-6 cm de espessura) e metasiltíticos (ca. 
20 cm de espessura, estes últimos hospedando uma bancada de “quartzito com 
ferro” com 5.5 cm de espessura (S>>P>Q). Os metassiltitos apresentam 
coloração esbranquiçada-amarelada e como constituintes essenciais mica 
branca + quartzo, para além de quantidades acessórias de  óxidos de ferro e 
manganês; preservam ainda evidentes laminações internas, possivelmente 
resultantes da retoma de estruturas primárias (e.g. S0) durante a deformação 
Varisca. Os metapelitos, especialmente ricos em filossilicatos, revelam 
colorações cinzento-azulado. Esta sequência (embora com particular incidência 
nos metapelitos) é afectada por um sistema tardio de fracturas subparalelas a 
S0 e preenchidas por óxidos de ferro + quartzo + clorite. 

< 1% 

8,51 8,71 

Zona de Falha com preenchimento polifásico de quartzo + óxidos de ferro ± 
clorite ± fosfatos (cor verde claro esbatido). De acordo com as evidências 
macroscópicas, uma possível sequência de eventos incluirá: 1) fracturação e 

preenchimento de quartzo, 2) endurecimento  recuperação dinâmica, 3) Nova 
fase de fracturação e neoformação de óxidos de ferro ± clorite ± fosfatos. 

 

8,71 9,05 
Características equivalentes às observadas no troço entre 0 e 5,75 m de 
perfuração. 

30-60% 
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9,05 10,1 

Intercalações de “quartzito com ferro bandado”, metassiltitos e metapelitos. O 
bandado é marcado pela alternância de níveis com menor (< 30%) e maior (30-
60%) percentagem de óxidos de ferro ferromagnéticos.  Em termos gerais, 
quanto maior for a abundância de óxidos de ferro, maior é a porosidade do 
quartzito [possivelmente devido à dissolução do quartzo] e mais intensa é a 
coloração alaranjada da matriz. Pelo contrário, os níveis menos ricos em óxidos 
ferromagnéticos tendem a apresentar menor porosidade e granularidade 
ligeiramente mais grosseira. Os metassiltitos, geralmente branco-amarelados, 
contêm micas, quartzo fino e possivelmente fosfatos (estes últimos mais 
abundantes nos domínios adjacentes a fracturas/filonetes). 
Toda a sequência é cortada por várias zonas de falha e numerosas fracturas 
exibindo sempre preenchimentos polifásicos de quartzo + óxidos de ferro + 
clorite ± fosfatos, equivalentes aos descritos anteriormente (e também 
observados noutras sondagens). Nos domínios de influência directa das zonas 
de falha e/ou de maior densidade de fracturas/filonetes o carácter 
ferromagnético aumenta, observando-se ainda o desenvolvimento tardio 
(obliterando S0) de halos de alteração de coloração esverdeada-avermelhada. 

<30% 
(claro); 30-

60% 
(escuro) 

10,1 10,2 
Falha com preenchimento de óxidos de ferro [texturas botrioidais] + quartzo em 
pente + hidróxidos de ferro (cor alaranjada). 

 

10,2 10,92 
Características equivalentes às observadas no troço entre 9,05 - 10,1 de 
perfuração. 

- 

10,92 11,05 

Zona de falha com preenchimentos hidrotermais polifásicos de quartzo 

(endurecido  recuperado dinamicamente e fracturado) + óxidos de ferro + 
clorite + hidróxidos de ferro. Aumento do carácter ferromagnético e 
aparecimento de halos esverdeados e avermelhados obliterando S0 nos 
domínios rochosos adjacentes à zona de falha. 

 

11,05 12,2 
Características equivalentes às observadas no troço entre 9,05 - 10,1 de 
perfuração. 

- 

12,2 12,25 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

12,25 14,9 
Características equivalentes às observadas no troço entre 9,05 - 10,1 de 
perfuração. 

- 

14,9 15,2 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

15,2 15,5 
Características equivalentes às observadas no troço entre 9,05 - 10,1 de 
perfuração. 

- 

15,5 15,6 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

15,6 16,4 
Características equivalentes às observadas no troço entre 9,05 - 10,1 de 
perfuração. 

- 

16,4 16,5 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

16,5 16,6 
Características equivalentes às observadas no troço entre 9,05 - 10,1 de 
perfuração. 

- 

16,6 19,5 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

19,5 20,24 

Intercalação de “quartzito com ferro” com metassiltitos. A primeira litologia 
apresenta alguma porosidade e matriz composta por quartzo + hidróxidos de 
ferro (cor laranja); os óxidos de ferro são tendencialmente granulares e 
manifestam carácter ferromagnético moderado (principalmente junto a redes de 
fractura e zonas de falha). Os metassiltitos mostram coloração amarelada e são 
essencialmente constituídos por quartzo + micas + impregnações de óxidos de 
ferro + hidróxidos de ferro. 

<30% 

20,24 22,5 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

22,5 23,9 
Intercalações análogas às descritas no troço 19,5-20,24 m de perfuração. Nesta 
sequência, porém, os metassiltitos apresentam foliação bem marcada que, 
localmente, transpõe S0. 

30-60% 
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23,9 25,08 

“Quartzito com ferro” de granularidade média a fina e essencialmente 
constituído por óxidos de ferro granulares + quartzo + mica branca; a matriz 
quartzosa apresenta geralmente tonalidades esbranquiçadas embora adquira 
coloração esverdeada nos halos que obliteram S0 e se desenvolvem na 
proximidade de fracturas, possivelmente devido à maior abundância de clorite 
(e/ou outras fases minerais). Estas fracturas mostram preenchimentos 
polifásicos de óxidos de ferro + quartzo + clorite. Nos domínios de influência 
directa das zonas de falha de baixo ângulo [a muro da sequência] ocorrem 
fracturas horizontais preenchidas por nontronite + um mineral cor-de-rosa 
escuro com hábito tabular. 

< 30% 

 

25,08 27,18 

Quartzito com pequenas disseminações de óxidos de ferro (< 1%) revelando 
porosidade secundária decorrente da dissolução local da sílica. Esta 
porosidade é especialmente evidente nos domínios próximos a redes densas 
de fracturas [halos de alteração], também assinalados pelo desenvolvimento de 
coloração avermelha a esverdeada [filossilicatos alterados para clorite]. As 
fracturas são preenchidas por clorite + (hidr)óxidos de ferro + quartzo. 

< 1% 

27,18 28,5 

Zona de falha de baixo ângulo com preenchimento polifásico de quartzo 
endurecido [com texturas de recuperação] + clorite + (hidr)óxidos de ferro, 
englobando ainda fragmentos da rocha encaixante afectados por intensa 
fracturação. 

 

28,5 28,86 

“Quartzito com ferro” de granularidade média a fina essencialmente constituído 
por óxidos de ferro granulares + quartzo + mica branca. Matriz quartzosa com 
tonalidades esbranquiçadas que nos halos adjacentes a redes de fracturas 
adquire tonalidades esverdeada (maior abundância de clorite?); estes halos 
obliteram S0. As fracturas/filonetes em causa são seladas por precipitados 
hidrotermais polifásicos de óxidos de ferro + quartzo + clorite. Na proximidade 
de zonas de falha de baixo ângulo [a muro] desenvolvem-se fracturas 
horizontais preenchidas por nontronite + mineral cor-de-rosa escuro com hábito 
tabular. 

 

28,86 29,29 

Zona de falha de baixo pendor com preenchimento polifásico de quartzo + 
óxidos de ferro [ferromagnéticos] ± clorite ± fosfatos (cor verde claro esbatido). 
As observações macroscópicas sugerem como possível cronologia relativa de 
eventos: 1) fracturação e preenchimento de quartzo, 2) Endurecimento e 
recuperação dinâmica dos agregados precoces de quartzo, 3) Novo evento de 
fracturação seguido da precipitação de óxidos de ferro ± clorite ± fosfatos. 

 

29,29 38,13 

Intercalações de “quartzito com ferro”, níveis metapelíticos e metassiltíticos. A 
topo da sequência o quartzito exibe matriz alaranjada/esverdeada e conteúdo 
em óxidos de ferro granulares moderadamente ferromagnéticos entre 30 a 60%. 
Na base da sequência, o quartzito apresenta-se mais pobre em óxidos de ferro 
granulares (< 30 %]; o carácter ferromagnético destes últimos é mais fraco e a 
matriz da rocha apresenta apenas uma coloração alaranjada; a transição entre 
estes dois tipos de quartzito é gradual. Os metassiltitos, ricos em quartzo e mica 
branca, apresentam cor alaranjada, reflectindo impregnações em óxidos de 
ferro e manganês; com frequência observam-se estruturas sedimentares bem 
preservadas (e.g. “ripples”, estruturas de base de camada). Toda a sequência 
é cortada por vários sistemas de fracturas preenchidos por quartzo e clorite 
(e/ou minnesotaite?) e/ou fosfatos verdes. 

Topo: 
30-60%; 

 
 
 
 

Base: 
< 30% 

38,13 39 

“Quartzito sem ferro” (quase puro) com impregnações menores de óxidos de 
ferro (<1%) e apresentando evidências para desenvolvimento de porosidade 
secundária como resultado da dissolução tardia de sílica na proximidade de 
zonas intensamente fracturadas [halos de alteração] também marcadas por 
coloração avermelha a esverdeada [clorite?]. As fracturas são seladas por 
clorite + (hidr)óxidos de ferro + quartzo. 

 

39 41 

Características similares às observadas no troço 29,29-38,13 m de perfuração 
muito embora a quantidade de óxidos de ferro seja maior (30-60%), localmente 
atingindo valores superiores a 60%. Observam-se ainda numerosas zonas de 
falha e redes de fractura/filonetes, algumas das descontinuidades mostrando 
preenchimentos com espessura variável entre 15 a 30 cm. 

30-60% 
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41 48,05 

Sequência de metapelitos e metassiltitos alterados (com tonalidades 
esverdeadas) e cortados por uma densa rede de fracturas/filonetes/veios 
contendo preenchimentos polifásicos de quartzo endurecido [com texturas de 
recuperação] + clorite + óxidos de ferro (não magnéticos) + hidróxidos de ferro. 

< 1% 

48,05 56,45 

Intercalações de “quartzito com ferro”, metassiltitos e metapelitos. Os quartzitos 
exibem bandado que traduz alternâncias entre níveis com menor (< 30%) e 
maior percentagem de óxidos de ferro (30-60%); quanto maior é o 
enriquecimento em óxidos de ferro, mais significativa é a porosidade secundária 
[resultante da dissolução do quartzo] e mais intenso é o carácter 
ferromagnético; os níveis menos ricos em óxidos de ferro tendem a apresentar 
menor porosidade e granularidade ligeiramente mais grosseira. Os 
metassiltitos, manifestando coloração branca-amarelada, são essencialmente 
constituídos por mica e quartzo, contendo ainda fosfatos (?) nomeadamente em 
domínios de alteração/metassomatismo intenso sempre afectados por redes de 
fracturas. Toda a sequência é cortada por diversas zonas de falhas e 
fracturas/filonetes/veios apresentando preenchimentos polifásicos de quartzo + 
óxidos + clorite (e/ou minnesotaite?) + mineral fosfato (branco e hábito acicular, 
brilho vítreo – possivelmente wavellite). 

30-60% 

56,45 64,53 

Intercalações de metassiltitos [prevalecentes] e quartzito puros (sem óxidos de 
ferro). A primeira litologia apresenta coloração branca e constituição dominada 
por quartzo e micas; por vezes ocorrem níveis de menor granularidade e 
coloração azulada. Nos domínios adjacentes a fracturas verifica-se aumento da 
alteração denunciada por intensificação de coloração amarelada e presença de 
(hidr)óxidos de ferro e manganês, clorite e possivelmente fosfatos. Nesta 
sequência, os níveis de quartzito [sem ferro] revelam tonalidade escura 
homogénea que, junto às fracturas, cede gradualmente a colorações 
esverdeadas; neste últimos locais observam-se ainda texturas de dissolução, 
criando porosidade secundária. A rede tardia de fracturas exibe preenchimentos 
de quartzo + clorite + (hidr)óxidos de ferro. 

< 1% 

64,53 67,6 

Intercalações de “quartzito com ferro”, níveis metapelíticos e metassiltíticos. A 
topo da sequência o quartzito apresenta matriz alaranjada e esverdeada e 
conteúdo em óxidos de ferro entre 30 a 60%; estes óxidos desenvolvem hábitos 
granulares e são moderadamente ferromagnéticos. A base da sequência inclui 
quartzitos com matriz alaranjada, menos ricos (< 30%) em óxidos de ferro 
granulares com carácter ferromagnético menos intenso. A transição entre estes 
dois tipos de quartzito é gradual. Os metassiltitos apresentam cor alaranjada 
com impregnações distintas em óxidos de ferro e manganês; são 
essencialmente constituídos por quartzo e mica branca e preservam diversas 
estruturas sedimentares primárias (e.g. “ripples” e indicadores de base de 
camada). Toda a sequência é cortada por fracturas com geometria diversa e 
preenchimentos de quartzo e clorite (ou minnesotaite?) e/ou fosfatos verdes. 

<30% 
(claro); 30-

60% 
(escuro) 

67,5 82 

Intercalações de metassiltitos com níveis de “quartzito sem ferro”. Os 
metassiltitos apresentam coloração branca e constituição dominada por quartzo 
e micas; por vezes ocorrem níveis com menor granularidade (bastante mais 
ricos em filossilicatos) com coloração azulada e preservação de estruturas 
sedimentares primárias (e.g. "slumps", feixes entrecruzados). Na proximidade 
de (redes de) fracturas verifica-se aumento da alteração denunciada pela 
coloração amarelada e presença de (hidr)óxidos de ferro e manganês, clorite e 
possivelmente fosfatos. Os níveis de quartzito [sem ferro] revelam tonalidade 
escura homogénea que, junto às fracturas, cede gradualmente a colorações 
esverdeadas; neste últimos locais observam-se ainda texturas de dissolução, 
criando porosidade secundária. A rede tardia de fracturas exibe preenchimentos 
de quartzo + clorite + (hidr)óxidos de ferro. 

<1% 
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82 112,7 

Intercalações de metapelitos negros e azulados com metassiltitos brancos; 
preservação de estuturas que denunciam acomodação heterogénea de 
deformação relativamente intensa (e.g. dobramentos ptigmáticos e em “Kink). 
Os metapelitos negros, sem impregnações de óxidos de ferro, apresentam 
granularidade muito fina. Os metassiltitos, com colorações amareladas a 
esbranquiçadas, exibem granularidade fina a média; a sua constituição 
mineralógica essencial inclui quartzo e micas brancas. Tal como nas 
sequências anteriores, observam-se redes de fracturas preenchidas por quartzo 
+ (hidr)óxidos de ferro + clorite em torno das quais se desenvolvem halos de 
alteração obliterando S0 e com coloração esverdeada [nomeadamente nas 
zonas matriciais]. 

<1% 

111,7
7 

112,6 
Características macroscópicas análogas às observadas no troço entre 67,5 e 
82 metros de perfuração, apesar de maior intensidade dos efeitos atribuíveis 
aos processos de alteração. 

<1% 

 
 
 
(E.O.)* paralelo ao eixo da sondagem ( em graus). 

S0 Zonas de falha 

Inclinação 
(E.O.) 

Profundidade 
(metros) 

Inclinação 
(E.O.) 

Profundidade 
(metros) 

90 5,65 10 10,1 

90 25,8 15 10,92 

80 29,62 47 12,2 

80 31,88 25 14,90 

60 34,25 25 15,5 

60 38,2 40 16,4 

75 39,95 15 20,24 

74 42 Horizontal 24,2 

71 51,95 30 38,45 

85 61,27 10 38,15 

85 67 30 38,85 

85 69 35 38,95 

  60 40,45 

  58 42,3 

  30 43,4 

  1 47,45 

  40 48,45 

  10 68,05 
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Logging da sondagem SC3 

Profundida
de (m) 

Descrição litológica 

Estimativa 
da % de 

óxidos de 
ferro 

Top
o 

Bas
e 

0 9 
Calhaus mais ou menos alongados de quartzitos ferríferos envolvidos por uma 
matriz argilosa avermelhada, classificáveis como depósitos do tipo raña. Os calhaus 
apresentam uma inconsistência na sua dimensão (entre 2cm a 50cm). 

> 60% 

9 9,25 Depósito de vertente composto por calhaus de quartzito com ferro.  

9,25 9,5 

“Quartzito com ferro” de granularidade média a fina e essencialmente constituído 
por óxidos de ferro granulares + quartzo + mica branca; exibindo porosidade 
secundária decorrente da dissolução local de sílica (matriz). Matriz quartzosa com 
tonalidades esbranquiçadas que nos halos adjacentes a redes de fracturas adquire 
tonalidades esverdeada e maior dissolução. 

<30% 

9,5 9,57 
Sequência de metapelitos e metassiltitos alterados (com tonalidades esverdeadas) 
e cortados por quartzos de exsudação. 

<1% 

9,57 
10,0

7 

“Quartzito com ferro”. A topo da sequência o quartzito apresenta matriz 
esbranquiçada e conteúdo em óxidos de ferro abaixo de 3%; estes óxidos 
desenvolvem hábitos granulares e com pouco caracter ferromagnético. A base da 
sequência inclui quartzitos com matriz alaranjada e esverdeada, mais ricos (entre 
30% a 60%) em óxidos de ferro granulares com carácter ferromagnético mais 
intenso. A transição entre estes dois tipos de quartzito é gradual. O enriquecimento 
em óxido de ferro é acompanhado por uma porosidade secundária [resultante da 
dissolução do quartzo]. 

<30% 
(claro) ; 

30% -60% 
(escuro) 

10,0
7 

10,3
7 

Zona de falha de baixo pendor com preenchimento polifásico de quartzo + óxidos 
de ferro [ferromagnéticos] ± clorite ± fosfatos (cor verde claro esbatido); e 
incorporação de clastos da rocha encaixante. As observações macroscópicas 
sugerem como possível cronologia relativa de eventos: 1) fracturação e 
preenchimento de quartzo, 2) Endurecimento e recuperação dinâmica dos 
agregados precoces de quartzo, 3) Novo evento de fracturação seguido da 
precipitação de óxidos de ferro ± clorite ± fosfatos.  

 

10,3
7 

12 
Características similares às observadas no troço 9,57-10,07 m de perfuração muito 
embora a percentagem de óxidos de ferro seja condicionada com a proximidade 
das falhas tanto a topo como na base. 

<30% 
(claro) ; 30-

60% 
(escuro) 

12 12,2 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

12,2 12,4 
Características equivalentes às observadas no troço entre 10,37 – 12 m de 
perfuração. 

<30% 
(claro) ; 30-

60% 
(escuro) 

12,4 12,7 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

12,7 16,4 

Intercalações de “quartzito sem ferro” com níveis metasiltitos/metapelitos. O 
quartzito é relativamente escuro com colorações verdes pontuais na proximidade 
de fracturas ou zonas de falha. Neste últimos domínios observam-se ainda texturas 
de dissolução da sílica, conduzindo a incremento da porosidade secundária; os 
halos de alteração que obliteram S0 apresentam ainda impregnações consideráveis 
de óxidos de ferro. As fracturas quando preenchidas apresentam precipitados de 
quartzo + (hidr)óxidos de ferro + clorite. Os metassiltitos apresentam coloração 
amarelada-esbranquiçada e preservam uma laminação interna evidente; a sua 
composição mineralógica é essencialmente constituída por quartzo + micas. 

<1% 

16,4 
16,4

4 
Metapelito esbranquiçado preservando laminações internas marcadas por micas 
brancas.  

<1% 

16,4
4 

16,6 
Características macroscópicas similares às observadas no troço no entanto a 
coloração torna-se amarelada. 

<1% 
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16,6 
21,7

6 

Intercalações de “quartzito com ferro bandado” com metasiltitos e metapelitos. O 
bandado é marcado pela alternância de níveis com menor (< 30%) e maior (30-
60%) percentagem de óxidos de ferro ferromagnéticos. Nas zonas com maior 
abundância de óxidos de ferro a porosidade secundária é maior [provavelmente 
devido à dissolução de sílica, matriz] e mais intensa é a coloração esverdeada na 
matriz. Pelo contrário, os níveis mais empobrecidos em óxidos de ferro 
ferromagnéticos apresentam menor porosidade e granularidade ligeiramente mais 
grosseira. Os metassiltitos, geralmente branco-amarelados, contêm micas, quartzo 
fino e possivelmente fosfatos [ com maior abundância na proximidade de zonas 
fracturadas ou falhas]. 

<30 (claro) ; 
30-60% 
(escuro) 

21,7
6 

21,8
6 

Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas ao do troço 
10,7 – 10,37 m de perfuração. 

 

21,8
6 

23,4
4 

Características equivalentes às observadas no troço entre 16,6 a 21,76m de 
perfuração. 

<30 (claro) ; 
30-60% 
(escuro) 

23,4
4 

23,6
4 

Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas ao do troço 
10,7 – 10,37 m de perfuração. 

 

23,6
4 

25,6
6 

Características equivalentes às observadas no troço entre 16,6 a 21,76m de 
perfuração. 

<30 % 
(claro) ; 30-

60 % 
(escuro) 

25,6
6 

25,8
2 

Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas ao do troço 
10,7 – 10,37 m de perfuração.  

 

25,8
2 

27,6 

Intercalações de níveis metapelíticos e metasiltíticos. Os metassiltitos apresentam 
coloração esbranquiçada-amarelada compostos por mica branca + quartzo, para 
além de quantidades acessórias de  óxidos de ferro e manganês; os metapelitos 
são essencialmente enriquecidos em filossilicatos, revelando colorações cinzento-
azulado e preservam ainda, estruturas primárias (e.g. S0, “slumps”). 

< 1 % 

27,6 30 

Zona de falha quase-vertical, com preenchimento polifásico de quartzo endurecido 
[com texturas de recuperação] + clorite + (hidr)óxidos de ferro, englobando ainda 
fragmentos da rocha encaixante afectados por intensa fracturação.Ocasionalmente 
verifica-se a incorporação de clastos. 

 

 

 

(E.O.)* paralelo ao eixo da sondagem ( em graus). 

S0 Falhas  

Inclinação 
(E.O) * 

Profundidade 
(metros) 

Inclinação 
(E.O) * 

Profundidade 
(metros) 

80 14.7 52 9.25 

80 15.18 45 21.76 

87 16.1 50 23.44 

90 21 55 25.66 

90 20.82   

90 25.85   
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Logging da Sondagem SC4 

Profundidade 
(m) Descrição litológica 

Estimativa 
da % de 

óxidos de 
ferro Topo Base 

0 0,6 Depósito de Vertente < 1 % 

0,6 1,2 Perfil de Meteorização (muito intenso) < 1 % 

1,2 20,48 

Intercalações de níveis metassiltíticos de coloração amarelada e maioritariamente 
constituídos por quartzo (deformado/ achatado) e mica branca, apresentando 
estruturação interna e foliação, esta última cortando muitos dos grãos de quartzo e 
sublinhada pela orientação preferencial das micas; e metasiltítocos de coloração 
esbranquiçada com granularidade fina a média, bastante ricos em quartzo e 
evidenciando uma comparativamente menor componente micácea. 
Ocasionalmente, verifica-se a existência de níveis metapelíticos cinzentos e negros 
compostos dificulta a identificação de estruturas internas bem como dos seus 
constituintes minerais. 

< 1 % 

20,5 20,8 

Zona de falha de baixo ângulo com preenchimento polifásico de quartzo endurecido 
[com texturas de recuperação] + clorite + (hidr)óxidos de ferro± fosfatos., 
abrangendo ainda fragmentos da rocha encaixante afectados por intensa 
fracturação. 

 

20,8 28,8 
Características macroscópicas similares às observadas no troço entre 1,2 a 20,48 

m de perfuração. 
 

28,8 67 

Zona de falha subvertical sublinhada por preenchimentos polifásicos de quartzo + 
clorite + fosfatos de alumínio e ferro + (hidro)óxidos de ferro + apatite + pirite + 
calcopirite + pirrotite (?) + silicatos de alumínio + fosfato preto radial (rockbrindgite) 
+ clorite + fosfato branco acicular (wavelite).Englobando ainda, fragmentos da rocha 
encaixante afectados por intensa fracturação. 

 

67 82,45 

Características macroscópicas similares às observadas no troço entre 1,2 a 20,48 
m de perfuração todavia, do topo para a base, a sucessão de intercalações é 
gradualmente substituída por metapelitos escuros dominantes contendo finas 
alternâncias de metassiltitos cinzentos. Estes últimos apresentam granularidade 
bastante fina e elevada quantidade de mica branca, em comparação com os seus 
congéneres a tecto da sequência. De referir ainda o desenvolvimento de várias 
estruturas macroscópicas, denunciando acomodação heterogénea da deformação 
(função dos contrastes mecânicos associados à sequência multi-camada atrás 
descrita), como sejam dobramentos do tipo kink, ptigmático ou “em caixa”. A 
recortar a sequência surgem fracturas/filonetes/falhas revelando preenchimento 

polifásicos de quartzo endurecido [ recuperado e fracturado] + (hidr)óxidos de ferro 
+ clorite + fosfatos azuis e verdes; uma possível cronologia relativa para os eventos 
que concorrem para o registo geológico observado inclui: 1) fracturação e 
preenchimento de quartzo; 2) endurecimento do quartzo precoce, seguida de 
recuperação dinâmica heterogénea, 3) Novo evento de fracturação e deposição 
subsequente de quartzo +(hidr)óxidos de ferro ± clorite ± fosfatos azuis e verdes. 

< 1 % 

82,5 104,07 
Características macroscópicas similares às descritas no troço entre 67 a 82.45 m 
de perfuração, muito embora os níveis metasiltíticos tornam-se menos rítmicos e 

espessos. Em contrapartida, os níveis metapelíticos apresentam maior espessura.  
< 1 % 

104 128,5 

Características macroscópicas similares às descritas no troço entre 67 a 82.45 m 
de perfuração, embora se registe uma diminuição gradual nos níveis metasiltíticos 
esbranquiçadas e amarelados, dominando os metapelitos negros e cinzentados. 
Localmente (aos 110,00m) verifica-se a existência de estruturas arredondadas, 

dimensão decimétrica, composto por sílica e pirite (dissiminada) que 
possivelmente corresponderá a fósseis. Averigua-se ainda fracturas preenchidas 
com quartzo + clorite + (hidr)óxidos de ferro e quantidades acessórias de pirite. 
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129 165,95 

Características macroscópicas equivalentes às observadas no troço entre 67 a 
82.45 m de perfuração. Localmente são cortados por fracturas/falhas sublinhada 
por preenchimentos de quartzo + clorite + fosfatos de alumínio e ferro + 
(hidro)óxidos de ferro. Na sua dependência desenvolvem-se frentes de alteração 
hidrotermal que perturbam e/ou apagam a estratificação, conduzindo à 
neoformação de clorite + óxidos de ferro ferromagnético + apatite + pirite + 
calcopirite + pirrotite (?) + fosfatos de terras raras leves + silicatos de alumínio. Tais 
frentes metassomáticas surgem de forma discreta, visto que inclinação é quase 
paralela ao S0, diferenciando-se pela sua coloração esverdeada escura e pela 
presença de forte ferromagnetismo (óxidos de ferro). As zonas ferromagnéticas 
ocorrem aos 128,85 metros; 129 metros; 129,20 metros; 129,40 metros; 129,70 
metros; 136,10 metros; 136,25 metros; 155,70 metros. 

 

Fim  

 

S0 Falhas  

Inclinação 
(E.O) * 

Profundidade 
(metros) 

Inclinação 
(E.O) * 

Profundidade 
(metros) 

Inclinação  
(E.O) * 

Profundidade  
(metros) 

72 12.43 33 87.2 63 20.8 

60 67.3 60 87.44 3 50.8 

55 68.2 90 87.78 23 68.93 

60 70.02 65 88.4 Vertical 70.3 

25 75.22 70 91.2 30 72.6 

28 75.6 75 92.1 55 74.72 

85 67.3 60 95 60 76.45 

34 77.4 53 95.24 88 86.4 

80 77.9 73 95.7 15 87.84 

58 78 75 97.15 88 87.87 

72 78.14 55 99 54 87.9 

55 78.46 54 99.72 80 99.38 

70 79.1 60 100.16 10 102.2 

68 79.4 85 108.95 90 106.3 

60 80.3 80 110.8 50 107.5 

40 80.8 85 112.3 10 120.33 

30 81.15 75 120.04 40 129.4 

50 81.65 70 122.7 40 131.45 

30 81.85 75 126.6 90 136.1 

60 81.95 75 130.9 14 138.7 

85 82.27 75 132.45 77 145.35 

90 82.6 55 134.3 45 158.57 

90 85.5 60 138.45   

60 86.19 75 138   

10 86.21 50 140.57   

15 86.29 75 148.85   

35 86.34 75 151.8   

45 86.36 60 153.47   

90 86.6 55 164   
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Logging da sondagem SCW1 

Profundidade 
(m) 

Descrição litológica 

Estimativa 
da % de 

óxidos de 
ferro  

Topo Base 

0 1,23 

Intercalações de “Quartzito com ferro” com metasiltitos (milimétricos). “Quartzito 
com ferro” de granularidade média a fina e essencialmente constituído por 
óxidos de ferro + quartzo + mica branca; os óxidos de ferro são granulares e 
relativamente abundantes, embora se observem domínios com óxidos 
lamelares (geralmente não superando 5% do total estimado). A matriz é 
quartzosa com tonalidades esbranquiçadas embora adquira coloração 
esverdeada nos halos que obliteram S0 e se desenvolvem na proximidade de 
fracturas. As fracturas/filonetes em causa são seladas por precipitados 
hidrotermais polifásicos de óxidos de ferro + quartzo + clorite. 

30-60% 

1,23 2,37 
Intercalações análogas às descritas no troço 0- 1,23 m de perfuração. Nesta 
sequência, porém, os metassiltitos apresentam maior espessura. 30-60% 

2,37 2,43 
“Quartzito com ferro” análogo ao descrito no troço 0 – 1,23m todavia, as 
tonalidades esverdeadas tornam-se mais evidentes e verifica-se um aumento 
na abundância em óxidos de ferro acompanhado por uma maior porosidade.  

30-60% 

2,43 2,45 

“Quartzito sem ferro” (quase puro) com impregnações menores de óxidos de 
ferro (<1%) e apresentando evidências para desenvolvimento de porosidade 
secundária como resultado da dissolução tardia de sílica na proximidade de 
zonas intensamente fracturadas 

< 1% 

2,45 2,6 Características similares às observadas no troço 0- 1,23 m de perfuração. 30-60% 

2,6 3 
Intercalações análogas às descritas no troço 0- 1,23 m de perfuração. Nesta 
sequência, porém, os metassiltitos apresentam maior espessura. <1% 

3 3,55 

Sequência de metapelitos e metassiltitos alterados (com tonalidades 
esverdeadas); localmente observam-se laminações internas, possivelmente 
herdadas de estruturas primárias retocadas durante a deformação (S0 
cinematicamente activo e clivagem incipiente). Ocasionalmente, surgem 
recortados por uma rede de fracturas contendo preenchimentos polifásicos de 
quartzo endurecido [com texturas de recuperação] + clorite + óxidos de ferro 
(não magnéticos) + hidróxidos de ferro.  

<1% 

3,55 3,83 
Falha de baixo ângulo com preenchimento de quartzo [fracturado, endurecido 
e recuperado] + óxidos de ferro + clorite ± micas ± farinha de falha(?). 

<1% 

3,83 4,87 
Quartzito impuro (1% de ferro) recortado por veios de óxidos de ferro e clorite 
com halos de alteração avermelhados / alaranjados e esverdeado.  1—3% 

4,87 5,05 
Nível metasiltítico que surge com halos de alteração provenientes das fracturas 
do nível anterior. 

 

5,05 6 

“Quartzito com ferro” de granularidade média a fina essencialmente constituído 
por óxidos de ferro granulares + quartzo + mica branca, apresentando forte 
caracter ferromagnético. Matriz quartzosa com tonalidades esbranquiçadas que 
nos halos adjacentes à rede de fracturas adquire coloração esverdeada (± 
alaranjada); obliterando o S0. E evidenciando o desenvolvimento de porosidade 
secundária como resultado da dissolução tardia de sílica na proximidade de 
zonas intensamente fracturadas. As fracturas são seladas por clorite + 
(hidr)óxidos de ferro + quartzo. 

<30% 

6 6,17 

Quartzitos com ferro especularítico [óxidos lamelares] e carácter ferromagnético 
fraco com intercalações milimétricos de metassiltitos. O quartzito apresenta 
granularidade fina, alguma porosidade [dissolução de sílica] e, por vezes, 
agregados de nódulos texturalmente equivalentes a metassiltitos [concreções 
fósseis (?)]. 

30-60% 

6,17 6,2 
Zona de falha com carácter polifásico [devido às múltiplas aberturas e 
fracturação], apresentando preenchimento de quartzo endurecido [com texturas 
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de recuperação] + (hidr)óxidos de ferro não ferromagnéticos) botrioidais e 
maciços + fosfato preto radial (rockbridgeite) + clorite. 

6,2 7,3 
Características macroscópicas similares às observadas no troço 6 – 6,17 m de 
perfuração, embora se registe diminuição da percentagem de óxidos de ferro 
lamelares. 

30-60% 

7,3 8,2 

Características equivalentes às observadas no troço entre 0 – 1,23 m de 
perfuração. Ocasionalmente observam-se nódulos fosfatados e/ou de 
agregados esbranquiçados [fracções de natureza pelítica] com dimensão 
milimétrica-centimétrica (max. 2 cm) e achatamento concordante com S0. 

<30%, por 
vezes junto 
às fracturas 
apresenta 
30-60% 

8,2 8,3 
Zona de falha com características macroscópicas análogas às descritas 
anteriormente. 

 

8,3 9 
Características equivalentes às observadas no troço entre 7,3 – 8,2 de 
perfuração. 

<30% 

9 … 
Características equivalentes às observadas no troço entre 7,3 – 8,2 de 
perfuração todavia, o caracter ferromagnético torna-se mais forte. 

30-60% 

 

*paralelo ao eixo da sondagem (medido em graus) 

S0 Falhas  

Inclinação 
(E.O.) * 

Profundidade 
(metros) 

Inclinação 
(E.O.) * 

Profundidade 
(metros) 

68 0.43 43 3.55 

68 2.45    

60 5.05    

 

 

D. Anexo IV  

Fichas petrográficas (CD-ROM, ficheiro Anexo IV – Fichas petrográficas.pdf). 

  



 

 

E. Anexo V 

Tabela XI - 10 Análises de FRX das 19 amostras representativas das litologias caracterizadas previamente em termos petrográficos e mineralógicos. EM conjunto encontra-se o limite de detecção, ppm. 

 Limite 
Detecção 

CVC# 
29 

CVC# 
30 

CVC# 
31 

CVC# 
34 

CVC# 
35 

CVC# 
40 

CVS1# 
12 

CVS1# 
13 

CVS1# 
15 

CVS1# 
18 

CVS1# 
19 

CVS1# 
21 

CVS1# 
22 

CVS1# 
23 

CVS4# 
01 

CVS4# 
02 

CVS4# 
06 

CVS4# 
08 

CVS4# 
10 

SiO2 (%) 0.15 67.0 79.1 45.9 7.3 29.1 61.8 16.1 50.9 14.0 46.0 59.5 81.7 63.2 81.6 42.9 16.1 61.3 62.5 42.7 

Al2O3 (%) 0.02 12.0 4.2 6.3 5.5 7.4 5.8 7.0 8.2 6.5 8.4 4.6 6.2 23.1 10.3 16.8 8.2 21.9 25.8 9.3 

Fe2O3 (%) 0.04 8.1 6.3 36.6 58.1 48.0 13.0 52.7 31.5 55.0 28.4 11.8 5.4 6.0 2.9 20.2 42.6 6.6 4.7 31.2 

MnO (%) 0.00 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 0.1 0.0 0.0 0.2 0.7 0.0 0.0 0.0 

MgO (%) 0.08 0.0 0.1 0.3 0.9 0.8 0.8 0.9 1.6 1.3 0.3 0.9 0.2 0.2 0.1 2.7 7.4 1.2 0.4 0.9 

CaO (%) 0.01 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 3.5 0.1 0.2 0.2 0.0 6.6 0.0 0.0 0.0 0.3 2.4 0.3 0.0 0.0 

Na2O (%) 0.05 0.6 0.0 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.4 0.1 0.0 

K2O (%) 0.00 1.5 0.3 1.2 1.3 1.8 1.2 1.9 1.3 1.2 0.6 0.0 0.7 4.9 1.8 5.3 0.9 5.2 4.8 2.1 

TiO2 (%) 0.00 0.5 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5 0.1 0.3 <10 0.5 0.7 0.2 1.0 0.4 0.9 0.4 0.9 1.0 0.4 

P2O5 (%) 0.01 3.4 0.2 0.9 0.7 0.5 3.2 0.6 0.6 0.7 0.6 5.6 0.2 0.3 0.1 0.2 1.4 0.2 0.1 0.3 

 

Rb (ppm) 5.0 73.1 35.7 36.9 39.7 45.4 106.7 57.6 39.3 44.4 50.2 11.3 22.4 173.7 53.3 237.7 44.9 203.7 188.6 85.5 

Cs (ppm) 10.0 6.8 11.4 4.4 5.6 7.8 18.1 7.1 9.3 3.2 10.4 0.1 <10 10.7 <10 16.9 20.9 2.9 11.9 9.2 

Ba (ppm) 20.0 236.2 32.0 698.9 1098 1115 109.1 1237.4 459.3 2677.3 637.2 90.7 255.8 453.9 321.4 760.4 136.5 766.4 558.4 1932.1 

Sr (ppm) 5.0 121.8 12.2 266.3 601.2 362.4 449.1 455.7 165.1 602.3 206.7 1554.0 124.8 169.9 56.9 47.5 153.2 67.0 67.0 273.9 

S (ppm) 30.0 <30 33.3 <30 <30 <30 38.2 <30 <30 <30 6.2 32.8 5.3 70.3 45.8 23.1 993.2 88.2 84.2 25.6 

As (ppm) 5.0 2.0 12.5 8.0 9.5 2.4 18.4 10.9 2.0 13.0 30.9 41.8 13.1 98.4 10.1 44.0 59.4 22.3 44.9 5.6 

Zn (ppm) 10.0 97.0 26.7 24.3 23.5 22.8 133.6 22.2 134.6 62.7 81.8 79.8 73.9 94.1 31.1 106.9 175.1 79.1 76.5 44.0 

Pb (ppm) 5.0 5.9 5.1 21.0 12.5 10.7 5.8 25.0 3.7 10.8 0.7 3.5 5.3 2.3 4.5 7.7 8.5 7.5 8.6 10.8 

Co (ppm) 20.0 99.9 46.9 106.1 73.5 83.0 45.2 80.6 86.3 94.2 44.9 58.1 94.1 33.9 52.4 37.6 33.2 31.5 32.5 51.3 

Ga (ppm) 5.0 7.6 1.6 2.8 5.5 9.6 4.3 12.7 7.4 10.6 13.2 1.5 0.4 23.7 2.8 25.5 18.8 24.4 25.0 11.5 

Cu (ppm) 10.0 22.2 14.6 16.6 33.5 23.8 28.7 57.0 31.2 23.7 26.4 19.9 10.8 23.3 10.8 16.9 72.1 25.4 41.4 18.1 

Ni (ppm) 20.0 11.9 2.7 3.7 3.8 13.7 47.8 12.8 11.4 9.0 16.8 13.0 8.4 13.4 3.5 36.0 19.8 26.6 18.9 14.1 

Cr (ppm) 10.0 178.2 92.1 102.8 115.3 152.0 199.1 220.0 115.8 127.5 207.0 219.5 60.9 235.6 118.4 260.1 253.4 242.2 288.1 221.6 

Nb (ppm) 3.0 9.9 3.5 6.3 6.4 4.6 9.7 3.9 8.5 5.6 11.3 11.9 5.4 21.5 9.5 17.5 13.4 17.7 20.1 10.3 

Ta (ppm) 4.0 13.3 17.9 20.8 25.2 22.8 9.4 20.6 16.6 25.8 20.1 11.1 9.1 16.9 12.1 17.8 23.6 15.8 15.0 20.6 
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Sn (ppm) 5.0 1.9 0.3 5.9 4.5 5.5 0.9 2.9 4.6 6.9 2.1 0.2 0.9 3.8 3.2 2.6 6.6 7.0 2.9 1.5 

V (ppm) 10.0 167.8 203.0 382.4 600.6 694.4 303.9 696.6 473.3 635.4 477.4 84.7 14.2 258.5 0.5 494.4 1007.5 168.6 285.3 506.0 

Zr (ppm) 4.0 308.3 104.0 79.4 91.6 117.5 655.2 144.0 144.0 144.8 237.3 924.7 244.0 297.6 296.0 253.3 145.9 236.9 266.3 386.0 

Th (ppm) 10.0 14.7 7.9 5.6 2.9 5.6 18.9 11.4 4.2 0.2 13.7 20.7 4.4 16.9 10.4 17.5 12.6 17.9 21.9 15.1 

U (ppm) 4.0 7.1 1.5 4.8 3.1 5.8 5.6 7.8 6.4 7.1 3.8 20.8 2.8 4.2 4.9 5.5 4.6 4.8 6.1 5.4 

Y (ppm) 3.0 23.8 10.4 47.6 96.2 92.5 65.1 101.6 64.2 85.4 71.4 110.8 10.3 35.3 15.6 54.6 117.2 41.0 41.5 64.7 

La (ppm) 10.0 32.2 19.3 35.4 44.1 31.7 49.5 44.5 40.2 38.5 38.8 42.5 26.4 50.1 33.8 39.4 47.0 48.2 52.2 37.8 

Ce (ppm) 15.0 55.5 12.3 52.4 66.6 106.5 80.8 91.6 84.6 99.1 65.9 83.9 39.6 86.1 64.3 41.0 53.4 83.0 99.5 247.1 

Pr (ppm) 1.0 7.9 6.3 8.1 9.2 7.5 11.0 9.2 9.0 7.7 8.8 9.8 6.9 10.7 8.4 8.8 10.2 10.2 11.0 8.2 

Nd (ppm) 10.0 25.3 10.3 13.5 27.9 30.2 36.4 26.0 31.7 12.4 33.6 41.0 20.3 42.0 17.6 29.3 37.6 36.3 35.3 26.1 

Gd (ppm) 5.0 6.4 5.1 <5 <5 <5 6.7 <5 <5 <5 <5 6.6 5.4 7.1 7.9 <5 <5 7.3 8.4 9.0 

Dy (ppm) 1.0 1.5 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 8.8 2.1 1.4 <1 7.9 21.7 1.9 2.0 <1 

  


