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Petrografia Carvalhosa (Moncorvo), Metapelito 

Ficha nº 1 

Referência CVS4#01 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC4 
Posição no LOG 
(profundidade) 

155.80 m 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

Metapelito 
metassomatizado 

Associação mineral 
Primária 

Principal: quartzo + micas brancas [sericite, biotite] + fosfatos de alumínio e ferro 
Acessória: relíquias de espinela magnetítica ± zircão ± turmalina 

Associação mineral 
Secundária 

Principal: clorite + magnetite? + hematite + fosfatos de ferro, alumínio, cálcio, 
magnésio e manganês + quartzo 
Secundária: pirite ± apatite e/ou hidroapatite ± óxidos de ferro. 

Descrição  

Caracterização macroscópica: Rocha metapelítica metassomatizada sem carácter ferromagnético, 

caracterizada por um bandado alternante de colorações esverdeadas (denunciadores de maior abundância de 

clorite?) e acastanhadas (possivelmente enriquecidas em fosfatos ou hidróxidos de ferro). 

Caracterização microscópica: Alternância rítmica entre níveis de metapelitos quartzosos e micáceos, 

afectada por deformação significativa (crenulação acentuada de S1+S0 e rotura local de alguns dos níveis mais 

competentes) e, subsequentemente, por alteração clorítica intensa controlada por rede de fracturas discretas. 

A associação mineral primária é constituída por quartzo + micas (sericite, biotite) + fosfatos de alumínio e ferro 

± relíquias de espinela magnetítica (tardiamente martitizadas) ± zircão ± turmalina. A associação mineral 

secundária integra clorite + fosfatos de ferro, alumínio, cálcio, magnésio e manganês + quartzo ± pirite ± apatite 

e/ou hidroapatite ± óxidos de ferro.  

 Os níveis metapelíticos quartzosos apresentam textura micro-porfiroclástica com granularidade 

média a grosseira, onde micro-porfiroclastos de quartzo se distribuem numa matriz composta por quartzo + 

sericite + fosfatos de alumínio e ferro ± hematite lamelar ± relíquias de espinela ± zircão ± turmalina; 

localmente, observa-se evidente clivagem de crenulação, para além de achatamento e estiramento dos grãos 

de quartzo devido à progressão de mecanismos de dissolução sobre pressão em regime não coaxial. Os níveis 

metapelíticos ricos em mica apresentam textura grano-lepidoblástica e matriz, frequentemente com clivahem 

de crenulação bem definida, constituída essencialmente por sericite + quartzo ± zircão ± turmalina.  

Os halos de alteração contêm abundante clorite [sem orientação preferencial] e, localmente, 

pseudomorfoses de magnetite (?) por martite. Preenchendo facturas e nos halos de alteração observam-se 

ainda fosfatos de ferro, alumínio, cálcio, magnésio e manganês + quartzo ± pirite ± hidro-apatite ou/e apatite 

(?) ± óxidos de ferro (e.g. marite e/ou magnetite) ± hidróxidos de ferro ± carbonatos (?). 

 

 
Fig. 1 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS4#01 
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Estampa 1: Fotomicrografias nº1 e 2 (ocular10x/22; objectiva 5x/0.15, luz reflectida simplesmente polarizada) Contacto (gradual) entre 

níveis micáceos e quartzosos, observando-se crenulação forte da sericite (Ser), clorite (Chl) e hematite lamelar (Hem l). Fotomicrografia 

nº3 (ocular10X/22; objectiva 10X/0.30, luz reflectida luz simplesmente polarizada) leito micáceo rico em sericite e clorite (Ser e Chl) 

afectadas por crenulação. Fotomicrografia nº4 (ocular10X/22; objectiva10X/0.30, luz reflectida simplesmente polarizada) leito quartzoso 

com indícios de metassomatismo, observando-se a substituição da sericite (Ser) por clorite (Chl).  
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Ficha nº 2 

Referência CVS$#02 Localização Carvalhosa 

Referência da 

sondagem 
SC4 

Posição no Log 

(profundidade) 
155.80 m 

Classificação 

Macroscópica 

Metapelito 

metassomatizado 

Classificação 

Microscópica 

Metapelito 

metassomatizado 

Associação mineral 

primária 

Principal: Qz  

Acessória: Zm ± Tur ± Moz 

Associação mineral 

acessória 

Principal: Chl + Ap + FeAth + Py + Cpy + OxFe 

Acessória: PAlFe + PLREE+ Apy + Gn + Sp + OxW + CbFe 

Descrição  

Metapelito com indícios de metassomatismo/ alteração intensa e polifásica. As relíquias de quartzo, 

zircão, turmalina e fosfato de terras raras leves (monazite) são comuns. A associação mineral secundária é 

constituída por clorite + apatite + ferro-antofilite + óxidos de ferro (pseudomorfoses de magnetite) + pirite + 

calcopirite ± fosfatos de alumínio e ferro ± fosfatos de terras raras leves ± arsenopirite ± galena ± esfalerite ± 

pirrotite (?) ± óxidos de tungsténio ± carbonatos de ferro.   

De acordo com as relações texturais observadas, uma provável sequência eventos que explica o 

percurso metassomático e de alteração inclui: (i) formação de apatite (hábito arredondado, granularidade média 

a grosseira) e clorite, esta última perdurando no tempo (gerando agregados de granularidade fina); (ii) 

desenvolvimento de anfíbola (ferro-antofilite) seguida de óxidos de ferro (magnetite titanífera, 

subsequentemente transformadas em hematite e óxidos de titânio, talvez durante o evento que permitiu a 

estabilização dos escassos óxidos de tungsténio); (iii) sulfuretos de ferro, cobre, chumbo e zinco, e carbonatos 

de ferro; e (iv) fosfatos de alumínio e ferro, localmente complementados por fosfatos de terras. 

 

 
Fig. 2 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#02 
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Estampa 2: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do domínio 

metassomatizado compreendendo agregados de clorite (Chl) e apatite (Ap) capeados por óxidos de ferro (OxFe), ferro-antofilite (Fath) e 

clorite fina. Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Pormenor da ferro-antofilite 

sobrepondo-se a clorite (Chl); observam-se ainda golfos de corrosão nos grãos de apatite, indicando desenvolvimento desta fase mineral 

anterior ao do agregado de clorite. Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz reflectida simplesmente polarizada) Aspecto 

geral da frente de metassomatismo/alteração hidrotermal avançada, observando-se o controlo exercido pela fracturação; as principais 

descontinuidades são preenchidas por óxidos de ferro, ferro antofilite, clorite e pirite (Py). Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 

5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral da alteração marcada pelo desenvolvimento de clorite fina (Chl) capeada 

por ferro-antofilite com hábito fibroso, crescendo radialmente. Observam-se ainda relíquias de turmalina (Tur) detrítica, morfologia 

arredondada. Imagem composicional nº5 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 220X) Pormenor de um grão de apatite 

cortado por fracturas preenchidas por clorite, hematite (Hem) e fosfatos de terras raras leves (PLREE). Imagem composicional nº6 

(microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 450X) Aspecto particular de uma fractura preenchida por óxidos de titânio e ferro 

(OxTiFe) cujos bordos se encontram alterados para óxidos de ferro (OxFe); o preenchimento da fractura inclui também grãos de fosfatos 

de terras raras leves (PLREE) e pirite (Py).  
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Ficha nº 3 

Referência CVS$#04 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC4 
Posição no Log 
(profundidade) 

136.20 m 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

Metapelito 
metassomatizado 

Associação mineral 
principal 

Primária: Qz  
Secundária: Chl + Ap + FeAth + Py + Cpy + OxFe 

Associação mineral 
acessória 

Primária: Ser + Hem + HydrOxFe + Zm (± Xtm) + Moz 
Secundária: PAlFe + PLREE+ Apy + Gn + Sp + OxW + CbFe 

Descrição  

De forma equivalente ao registado pela amostra CVS4#02, o presente exemplar representa um 

metapelito com indícios de metassomatismo/ alteração intensa e polifásica. As fases constituintes da 

associação mineral primária ocorrem sob a forma de relíquias variavelmente corroídas e preservadas; 

encontram-se nesta situação o quartzo, zircão (usualmente com orlas de xenótimo, também selando 

microfracturas intragão), turmalina e ocasionais grãos de fosfato de terras raras leves (tipo monazite). A 

associação mineral secundária prevalecente inclui clorite + apatite + anfíbola (tipo ferro-antofilite) + pirite + 

calcopirite + óxidos de ferro (magnetite martitizada) ± fosfatos de alumínio e ferro ± fosfatos de terras raras 

leves ± arsenopirite ± galena ± esfalerite ± pirrotite (?) ± óxidos de tungsténio ± carbonatos de ferro.  

De acordo com as relações texturais observadas, uma provável sequência eventos que explica o 

percurso metassomático e de alteração compreende quatro etapas fundamentais: (i) formação de apatite 

(hábito arredondado, granularidade média a grosseira) e clorite, esta última perdurando no tempo (até gerar 

agregados mais tardios de granularidade fina); (ii) desenvolvimento de anfíbola (ferro-antofilite) seguida de 

óxidos de ferro (magnetite, subsequentemente pseudomorfizada por martite, talvez durante o evento que 

permitiu a estabilização dos escassos óxidos de tungsténio); (iii) sulfuretos de ferro, cobre, chumbo e zinco, e 

carbonatos de ferro; e (iv) fosfatos de alumínio e ferro, localmente complementados por fosfatos de terras leves.  

 

 
Fig. 3 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#04 
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Estampa 3: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do domínio metassomatizado 

com abundante clorite (Chl), apatite (Ap) e óxidos de ferro (OxFe). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz reflectida simplesmente 

polarizada) Pormenor de um veio tardio preenchido por quartzo (Qz), óxidos de ferro (OxFe) (magnetite martitizada), pirite (Py) e calcopirite (Cpy). Como 

minerais acessórios observam-se fosfatos de terras raras leves (PLREE), sulfuretos de chumbo, zinco e arsénio. Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; 

objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral da frente metassomática/alteração hidrotermal avançada, observando-se uma 

banda clorítica (condicionada por fracturação discreta) à qual se sobrepõe anfíbola (Fath), apatite, óxidos de ferro (OxFe), clorite de granularidade fina, 

fosfatos de alumínio e ferro e quartzo. Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida duplamente polarizada) Aspecto geral da 

alteração tardia constituída por clorite fina (Chl) quartzo (Qz), apatite (Ap), fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe), óxidos de ferro (OxFe) pirite (Py), calcopirite 

(Cpy) e carbonatos de ferro (Cb). Imagem composicional nº5 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 120X) Aspecto geral das zonas 

metassomatizadas caracterizadas pela coexistência espacial de óxidos de Ferro (OxFe), pirite, calcopirite (Py, Cpy) e quartzo. Imagem composicional nº5 

(microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 450X) Aspecto particular de uma fractura preenchida por fosfatos de terras raras leves que corta 

um veio preenchido por óxidos de ferro e pirite (Py).  
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Ficha nº 4 

Referência CVS4#05 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC4 
Posição no Log 
(profundidade) 

130.03 m 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

Metapelito 
metassomatizado 

Associação mineral 
principal 

Primária: Qz  
Secundária: Chl + Ap + FeAth + Py + Cpy + OxFe 

Associação mineral 
acessória 

Primária: Ser + Hem l+ HydrOxFe + Zm + Xtm 
Secundária: PAlFe + PLREE+ Apy + Gn + Sp + OxW + CbFe 

Descrição  

Características microscópicas equivalentes às observadas e descritas nos exemplares CVS#4-02 e 

CVS#4-04. 

 

 

Estampa 4: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral da alteração 

metassomática/alteração hidrotermal avançada, observando-se uma banda de clorite (Chl) sobreposta por agregados de anfíbola (Fath), 

apatite, óxidos de ferro (OxFe), clorite fina, fosfatos de alumínio e ferro e quartzo. Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, 

luz transmitida duplamente polarizada) Agregado de apatite (Ap) com evidente corrosão química, envolvido por clorite e óxidos de ferro 

(OxFe).  

 
Fig. 4 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#05 
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Ficha nº 5 

Referência CVS4#06A Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC4 
Posição no LOG 
(profundidade) 

120.67 m 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito 
Classificação 
Microscópica 

Metapelito 

Associação mineral 
Primária 

Principal: quartzo + sericite + biotite + hematite lamelar 
Acessória: Fosfato alumínio de ferro + turmalina + zircão  

Associação mineral 
Secundária 

Principal: clorite 
Acessória: pirite ± calcopirite (?)  

Descrição  

Alternância rítmica fina de níveis metapelíticos ricos em mica branca com níveis metasiltíticos ricos 

em quartzo, afectados por deformação intensa polifásica e heterogénea. A associação mineral primária é 

constituída por biotite + sericite + quartzo ± fosfatos de alumínio e ferro ± hematite lamelar ± turmalina ± zircão. 

A associação mineral secundária compreende quartzo + clorite ± pirite ± calcopirite (?). 

Os níveis metapelíticos apresentam textura lepidoblástica com evidente clivagem de crenulação que 

afecta S0+S1; as descontinuidades S0 são marcadas pelas sucessivas intercalações de níveis metassiltíticos 

as quais, ocasionalmente, preservam fabrics internos sugestivos de estratificação entrecruzada. As 

microestruturas evidenciadas pelo quartzo indiciam intensa dissolução sobre pressão em regime não coaxial 

que, necessariamente, precede o desenvolvimento da clivagem de crenulação (fotomicrografia 1 e 2). A 

hematite lamelar, em conjunto com as micas, apresentam fabrics orientados que marcam a xistosidade (S1) e 

a crenulação.  

Os níveis metassiltíticos ricos em quartzo apresentam textura granoblástica e constituição mineral 

definida pela associação quartzo + sericite + biotite + hematite lamelar + fosfatos de ferro e alumínio ± turmalina 

± zircão. Em comparação com os níveis metapeliticos os fabrics minerais não são tão evidentes apesar das 

microestruturas de deformação manifestadas pelo quartzo serem equivalentes (endurecimento seguido de 

recuperação dinâmica incipiente e forte dissolução sob pressão em regime não coaxial). Localmente observam-

se transições entre níveis com granularidades distintas onde os mais grosseiros podem preservar micro-

porfiroclastos de quartzo contornados por uma matriz orientada formada por sericite + biotite + hematite 

lamelar.  

De registar ainda a presença de veios preenchidos por quartzo ± pseudomorfoses de magnetite ± 

calcopirite ± pirite e afectados por boudinage e/ou dobramento assimétrico com frequente rompimento dos 

flancos curtos; a rotura sin-dobramento conduz com frequência à fragmentação local do veio, gerando 

pequenas porções que se distribuem de acordo com a foliação (fotomicrografia 3). Não é claro se o 

preenchimento destes veios é na sua totalidade anterior ao evento de dobramento ou, pelo contrário, se o 

 
Fig. 5 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#06A 
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mesmo contempla contributos tardios. Acresce por último mencionar o desenvolvimento tardio de clorite sem 

qualquer tipo de orientação preferencial, marcando um estádio de alteração relativamente incipente. 

 

 

Estampa 5: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Contacto entre níveis 

metassiltíticos quartzosos e micáceos com clivagem de crenulação. Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, luz transmitida 

duplamente polarizada) Pormenor da clivagem de crenulação afectando os agregados primários de sericite (Ser), quartzo (Qzt), biotite 

(Biot), hematite lamelar (Hem l) e clorite (Chl); o achatamento e estiramento do quartzo é devido a dissolução sob pressão relacionada com 

o desenvolvimento de S1, precedendo necessariamente a crenulação. Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida 

duplamente polarizada) veio de quartzo dobrado com rotura de flanco curto; o preenchimento do veio inclui clorite (Chl) e sulfuretos de 

cobre para além de quartzo.  
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Ficha nº 6 

Referência CVS4#06B Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC4 
Posição no Log 
(profundidade) 

120.67 m 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito 
Classificação 
Microscópica 

Metapelito 

Associação mineral 
Primária 

Principal: quartzo + sericite + biotite + hematite lamelar 
Acessória: Fosfato alumínio de ferro + turmalina + zircão   

Associação mineral 
Secundária 

Principal: clorite 
Acessória: pirite ± calcopirite (?)  

Descrição  

Características mineralógicas e microtexturais (incluindo microestruturas) similares aos observados e 

descritos para o exemplar CVS4#06A. 

 

 

Estampa 6: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Contacto entre níveis 

metassiltíticos ricos em quartzo (Qz) e níveis metapelíticos, estes últimos com clivagem de crenulação afectando os agregados primários 

de sericite (Ser), biotite (Biot), quartzo (Qz) e óxidos de ferro (OxFe). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz reflectida 

simplesmente polarizada) Desenvolvimento tardio de clorite (Chl, coloração esverdeada) sem qualquer orientação preferencial no seio de 

metapelito.  

 
Fig. 6 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#06A 
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Ficha nº 7 

Referência CVS4#08A Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC4 
Posição no LOG 
(profundidade 

81.21 m 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito deformado 
Classificação 
Microscópica 

Metapelito  

Associação mineral 
Primária 

Principal: quartzo +sericite + biotite  
Acessória: zircão ± turmalina  

Associação mineral 
Secundária 

Principal: clorite 
Secundária: fosfato de alumínio e ferro ± pirite ± hidróxidos de ferro e alumínio + 
hidróxidos de ferro ± sericite ± mineral tabular*  

Descrição  

Alternância rítmica, bastante convoluta, de níveis metassiltíticos e metapelíticos com ligeiras 

diferenças de granularidade e constituição mineralógica. Os metassiltitos podem ser quase exclusivamente 

constituídos por quartzo (coloração esbranquiçada, em observação macroscópica) ou conterem quantidades 

significativas de mica muito fina (coloração amarelada, em observação macroscópica); a granularidade dos 

primeiros é superior à dos segundos, sendo ainda mais evidentes as microestruturas de deformação do 

quartzo; as texturas granoblásticas dominam em ambos os casos. Os níveis metapelíticos, por sua vez, revelam 

textura lepidoblástica (ocasionalmente grano-lepidoblástica) e apresentam xistosidade bem marcada e afetada 

por clivagem de crenulação. Em termos gerais, a associação mineral primária compreende quartzo + sericite + 

biotite ± zircão ± turmalina, enquanto a secundária é dominada por clorite localmente acompanhada por 

hematite ± fosfatos de alumínio e ferro ± pirite ± hidróxidos de ferro ± hidróxidos de ferro e alumínio (?) ± 

sericite ± mineral tabular* [possivelmente filossilicato com extinção oblíqua, 45º]. 

Na proximidade de fracturas (em especial das mais importantes) desenvolvm-se halos de alteração 

incipientes marcados pela deposição de clorite sem qualquer orientação preferencial (± quartzo) e hematite 

granular.   

 

Estampa 7: Fotomicrografia nº1 (ocular10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplemente polarizada) Aspecto particular da 

deformação forte, verificando um nível metasiltítico rodado composto por quartzo (Qz), sericite (Ser) e hematite (Hem), circunscrito num 

nível metapelítico composto por sericite, biotite (Biot), quartzo e hematite (Hem). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.3015, 

 
Fig. 7 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
de CVS4#08A 
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luz transmitida duplamente polarizada) pormenor particular da deformação, i.e. crenulação dos níveis metapelíticos; flexura dos cristais de 

sericite (ser) e biotite (Biot) e; também o achatamento dos cristais de quartzo a acompanhar a crenulação.  
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Ficha nº 8 

Referência CVS4#08B Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC4 
Posição no Log 
(profundidade 

81.21 m 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito deformado 
Classificação 
Microscópica 

Metapelito deformado 

Associação mineral 
Primária 

Principal: quartzo +sericite + biotite + hematite lamelar 
Acessória: zircão ± turmalina  

Associação mineral 
Secundária 

Primária: clorite 
Secundária: fosfato de alumínio e ferro + hidróxidos de ferro ± pirite ± hidróxidos de 
ferro e alumínio ± sericite ± mineral tabular*  

Descrição  

Características mineralógicas e texturais (incluindo microestruturas) análogas às observadas e 

descritas para a amostra CV4#08A. De salientar a relativa abundância de hematite lamelar apresentada por 

alguns dos níveis metassedimentares, assim como a importância dos mecanismos de dissolução sob pressão 

em regime de deformação não coaxial (condicionando o desenvolvimento de fabrics nos níveis metassiltíticos 

com quantidades acessórias de mica).  

 

 

Estampa 8: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz reflectida simplesmente polarizada) Contacto entre níveis de 

natureza metassiltítica [composto por sericite (Ser), biotite (Biot), quartzo achatado (Qz) e hematite (Hem)] e metapelitica [quartzo, sericite 

e hematite], este último apresentando xistosidade bem marcada oblíqua ao fabric prevalecente no metassiltito. Fotomicrografia nº2 (ocular 

10X/22; objectiva 10X/0.30, luz reflectida duplamente polarizada) Pormenor de um filonete de quartzo (Qz) afectado por boudinage no seio 

de metapelito de granularidade muito fina.  

Fig. 8 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
de CVS4#08B 
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Petrografia Carvalhosa, Quartzito Superior 

Ficha nº 9 

Referência CVS1#10 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 Posição no LOG 78.80 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
primária 

Principal: quartzo; hematite lamelar; sericite; fosfatos de alumínio e ferro 
Acessória: zircão; xenótimo; turmalina 

Associação mineral 
secundária 

Principal: hematite granular; magnetite; fosfato de alumínio e ferro; hidróxidos de 
ferro 
Acessória: fosfato de terras raras leves 

Descrição  

As características petrográficas desta amostra de “quartzito com ferro” são similares às 

observadas e registadas para exemplares congéneres. A associação mineralógica primária (incluindo 

fases detríticas e quimiogénicas, modificadas e/ou geradas durante a diagénese e metamorfismo 

reginal), é composta por quartzo + relíquias de espinela + hematite lamelar + sericite + PAlFe ± zircão 

± xenótimo ± turmalina. A associação mineral secundária, desenvolvida como resultado de processos 

metassomáticos e/ou de alteração hidrotermal pós pico metamórfico) compreende magnetite 

(subsequentemente martitizada) + hematite granular + fosfato de alumínio e ferro ± fosfatos de terras 

raras leves ± hidróxidos de ferro. Do ponto de vista microestrutural e de cronologia relativa, mantêm-

se as conclusões documentadas para outros exemplares. Como notas específicas, salienta-se a 

preservação de grãos arredondados de xenótimo de origem detrítica possível. 

 

 
Fig. 9 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#10  
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Estampa 9: Fotomicrografia nº1 – (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) aspecto geral do “quartzito 

com ferro” ilustrando diversas microestruturas de deformação do quartzo (Qz) e a abundância relativa de óxidos de ferro [maioritariamente 

magnetite (Mgt) martitizada (Mrt)]; note-se ainda a presença de sericite (Ser) nos espaços intersticiais da matriz. Fotomicrografia nº2 – 

(ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) Fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe) envolvidos por hematite 

lamelar (Hem l.) parcialmente transformada em hematite granular não orientada. Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, 

em luz reflectida simplesmente polarizada) Magnetite (Mgt) tardiamente martitizada (Mrt) resultante da transformação de hematite lamelar 

(Hem l) orientada. Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) Arranjo textural dos 

agregados secundários de magnetite martitizada.  
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Ficha nº 10 

Referência CVS1#11 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no LOG 
(profundidade) 

49.10 m 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
primária 

Principal: quartzo; relíquias de espinela; sericite; hematite lamelar; fosfato de 
alumínio e ferro 
Acessória: zircão; xenótimo; turmalina 

Associação mineral 
secundária 

Principal: fosfato de alumínio e ferro; magnetite; hematite granular; hidróxidos de 
ferro 
Acessória: fosfato de terras raras leves 

Descrição  

Quartzito com textura pórfiro-lepidoblástica enriquecido em óxidos de ferro (30-60%).Em termos 

microestruturais destacam-se os aspectos devidos à progressão heterogénea da dissolução sob pressão, 

conduzindo a achatamento considerável dos porfiroclastos de quartzo (concordante com a foliação) ou ao 

desenvolvimento de uma xistosidade (localmente crenulada) nos domínios lepidoblásticos; de assinalar ainda 

a presença de uma importante rede de fracturas tardias (seladas por associações minerais secundárias) em 

torno da qual se estabelecem halos de metassomatismo/alteração.  

Os domínios porfiroblásticas incluem porfiroblastos de espinela secundária (magnetite martitizada), 

para além de porfiroclastos de quartzo detrítico, que se distribuem numa matriz rica em quartzo fino, sericite, 

hematite lamelar, ocasionalmente acompanhados por fosfatos de ferro e alumínio fino [poalha], zircão, 

turmalina e xenótimo; embora escassos, podem ainda ser observadas relíquias de espinela detrítica cujos 

bordos maghemíticos/hematíticos protegem núcleos de natureza magnetítica ou cromítica e evidenciam 

crescimento zonado tardio (traduzindo reequilíbrios químicos com a matriz, eventualmente durante o 

metassomatismo/alteração hidrotermal). Os domínios lepidoblásticos são particularmente ricos em sericite e 

hematite lamelar, ocorrendo como fases acessórias o zircão, fosfatos de alumínio e ferro, monazite e xenótimo; 

a morfologia dos grãos destes dois últimos fosfatos, assim como o facto dos mesmos serem envolvidos 

(contornados) pelos agregados de hematite lamelar, sugere fortemente uma origem detrítica. 

A magnetite secundária (embora variavelmente martitizada) apresenta granularidade média a 

grosseira e hábito (sub)euédrico. O seu crescimento perturba/interrompe fabrics anteriores e, com frequência, 

faz-se acompanhar por fosfatos de granularidade grosseira e morfologia arredondada muito possivelmente 

resultantes da recristalização de fosfatos matriciais pré-existentes. Estes fosfatos grosseiros manifestam por 

vezes crescimento zonado que se reflecte em termos composicionais por alternâncias entre composições ricas 

em alumínio ou em ferro e alumínio; os seus bordos, tendencialmente mais ricos em ferro, coexistem com 

hematite lamelar fina sem orientação. Localmente, quando não existiram condições para a inversão estrutural 

 
Fig. 10 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#10  
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conducente ao desenvolvimento de magnetite secundária, os agregados de hematite lamelar são 

transformados em hematite granular.  

Os fosfatos secundários que preenchem as fracturas e/ou espaços intersticiais de domínios 

claramente alterados apresentam características ópticas, granularidades e composições diversas, a saber: (1) 

fosfato de coloração acastanhada e granularidade fina, rico em ferro, alumínio e cálcio; (2) fosfato de coloração 

esverdeada e granularidade média a fina, rico em ferro, cálcio, magnésio e bário; (3) fosfato de coloração 

azulada (pleocróicos) e granularidade grosseira (com hábito prismático e maclados), ricos em alumínio e ferro. 

Acessoriamente, observam-se grãos micrométricos de: (4) fosfato de alumínio (análogo a lazulite); (5) fosfato 

de ferro, alumínio e manganês; (6) fosfato de alumínio, ferro e cálcio; e (6) fosfato de terras raras.  
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Estampa 10: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) Aspecto geral do contacto 

entre os domínios de textura lepidoblástica e porfiroclástica/porfiroblástica. No primeiro destaca-se a crenulação sobre agregados 

orientados de hematite lamelar (Hem l) e sericite (Ser). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz transmitida 

duplamente polarizada) Fosfato de ferro e alumínio (PAlFe – coloração acastanha) preenchendo espaços intersticiais em conjunto com 

quartzo criptocristalino, sericite e hematite lamelar; note-se ainda o endurecimento incipiente dos grãos de quartzo detrítico. Fotomicrografia 

nº3 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 160X) Espinela cromífera envolvida por um manto de composição hematítica 

cuja periferia revela zonamentos de crescimento posterior, “consumindo” hematite lamelar (Hem l). Fotomicrografia nº4 (microscópio 

electrónico de alta resolução, ampliação de 190X) Recristalização da hematite lamelar (Hem l – com disposição intersticial), dando origem 

a magnetite (Mgt) subsequentemente martitizada (Mrt). Fotomicrografia nº5 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 270X) 

Grão (possivelmente detrítico) de fosfato de terras raras leves envolvido por Hem I. Fotomicrografia nº6 (microscópio electrónico de alta 

resolução, ampliação de 220X) Preenchimento de fractura, compreendendo fosfatos de ferro e alumínio com zonamento de composicional 

(bordos enriquecidos em ferro – PFeAl – comparativamente aos domínios centrais, mais ricos em alumínio – PAlFe).  

 



Capítulo X – Anexos – Fichas Petrográficas 

 

 

20 
 

Ficha nº 11 

Referência CVS1#12 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no LOG 
(profundidade) 

80.995 m 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro 
especular” 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: Quartzo; hematite lamelar; relíquias de espinela; sericite; fosfato de 
alumínio e ferro 
Secundária: fosfato de alumínio, ferro, cálcio e bário; magnetite; hematite granular 

Associação mineral 
acessória 

Primária: zircão; turmalina 
Secundária:clorite, PLREE; PHREE;  

Descrição  

Quartzito com textura granoblástica, apresentando indícios de ténue deformação e 

incipiente/moderado metassomatismo, relativamente enriquecido em óxidos de ferro (30 a 60% - 

fotomicrografia 1). A associação mineral primária inclui quartzo + hematite lamelar + relíquias de 

espinela + sericite + fosfato (de alumínio, ferro, cálcio e bário) ± zircão ± turmalina. A associação 

mineral secundária é composta por magnetite (variavelmente martitizada) + fosfatos de alumínio e 

ferro + clorite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio. Do 

ponto de vista microestrutural destaca-se o desenvolvimento de importante rede de fracturas. 

Em termos gerais, a cronologia de deposição relativa deduzida com base em relações 

texturais é equivalente à observada e registada para amostras congéneres, nomeadamente para as 

que incluem quantidades muito significativas de hematite lamelar; neste tipo de exemplares, as 

espinelas secundárias, bem como a hematite granular, têm menor relevância. De referir ainda a 

existência de “lentículas” relativamente empobrecidas em óxidos de ferro mas contendo abundante 

sericite e fosfatos de ferro e alumínio de cor acastanhada a verde (em que o tom castanho denuncia 

Al>Fe e o verde Fe>Al) e granularidade fina, envolvidos por hematite.  

 

 
Fig. 11 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#12 
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Estampa 11: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) Aspecto geral do quartzito 

com 30% a 60% de óxidos de ferro. Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz transmitida duplamente polarizada) 

Detalhe dos preenchimentos intersticiais da matriz, ricos em quartzo, sericite e hematite lamelar. Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; 

objectiva 10X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) Espinelas secundárias completamente martitizadas (Mrt) resultantes da 

recristalização da hematite lamelar (Hem l). Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz reflectida simplesmente 

polarizada) Aspecto particular dos agregados hematíticos (granulares) não orientados estabelecendo limites difusos com a hematite lamelar 

(precocemente desenvolvida).  

1 2 

200 µm 100 µm 

Qz 

3 4 

100 µm 100 µm 

Mrt 

Qz 

Agr. Hem  

Qz 

Ser 

Mgt + Mrt 

Hem l. 

Qz 
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Ficha nº 12 

Referência CVS1#13 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no LOG 
(profundidade) 

49.805 m 

Classificação 
Macroscópica 

Intercalação de quartzito 
em metapelito 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro”  

Associação mineral 
principal 

Primária: Qz + Mgt + PAlFe + HydrOx FeAl + Ser  
Secundária: Py + Chl + HydrOxFeTi 

Associação mineral 
acessória 

Primária: Zm + Hem l. 
Secundária: PLREE 

Descrição  

Caracterização macroscópica: “quartzito com ferro” granular (30-60%) cortado por facturas 

preenchidas por fosfatos e hidróxidos de ferro. 

Caracterização microscópica: quartzito metassomatizado (?) e incipientemente deformado, contendo 

30 a 60 % de óxidos de ferro. O metassedimento apresenta textura granoblástica e associação mineral primária 

constituída por quartzo + magnetite (?) + sericite + fosfato (de alumínio, ferro, cálcio e bário) ± zircão ± 

turmalina. A associação mineral secundária [sobretudo constituindo o preenchimento polifásico de fracturas 

tardias] compreende quartzo + hematite + fosfatos de alumínio e ferro ± clorite ± fosfatos de terras raras leves 

e pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio ± pirite. Como aspecto particular, comparativamente a outros 

exemplares congéneres, salienta-se o facto da hematite lamelar ser bastante escassa. Pelo contrário, a 

magnetite (primária?) abunda, formando agregados de fina granularidade e apresentando intensa martitização. 

 

 
Fig. 22 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#13 
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Estampa 12: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) Aspecto geral do quartzito, 

ilustrando a distribuição dos grãos detríticos (incipientemente deformados) de quartzo (Qz) envolvidos por uma matriz rica em sericite e 

óxidos de ferro [predominantemente magnetite (Mgt) quase totalmente martitizada (Mrt)]. Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 

10X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) Aspecto geral do quartzito documentando a maior abundância de magnetite 

martitizada (Mrt) em relação à hematite lamelar (Hem l). Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz reflectida 

simplesmente polarizada) Detalhe das relíquias de magnetite (Mgt) experimentando forte martitização (Mrt) ao longo dos planos de 

clivagem e junções intergranulares. Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) 

Aspecto geral do filonete/veio preenchido por hidróxidos de ferro (HydrOxFe) e fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe), contendo quantidades 

acessórias de fosfatos de terras raras leves (PLREE).  
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Ficha nº 13 

Referência CVS1#14 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no LOG 
(profundidade) 

6.12 metros 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 
granular 

Associação mineral 
principal 

Primária: Qtz +Mgt? + Ser   
Secundária: Hem + Chl 

Associação mineral 
acessória 

Primária: PAlFe + Zm + Tur 
Secundária: PLREE 

Descrição  

Caracterização macroscópica: “Quartzito com ferro” (>60%) com indícios de metassomatismo e 

carácter ferromagnético franco. Observam-se facturas preenchidas por quartzo, óxidos de ferro e 

possivelmente de fosfatos de ferro e alumínio, para além de hidróxidos de ferro (mais tardios). 

Caracterização microscópica: Quartzito com textura granoblástica e contendo quantidade muito 

significativa (acima de 60%) de óxidos de ferro. Tal como acontece em muitos exemplares congéneres, 

nomeadamente em CVS2#13, a associação mineral inclui quartzo + magnetite (?) + sericite + fosfato (de 

alumínio, ferro, cálcio e bário) ± zircão ± turmalina. A associação mineral secundária [sobretudo constituindo 

o preenchimento polifásico de fracturas tardias] compreende quartzo + hematite + fosfatos de alumínio e ferro 

± clorite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio ± pirite. Em 

comparação com as amostras CVS1#12 e CVS1#11, o exemplar CVS1#14 (assim como o CVS1#13) quase 

não apresentam hematite lamelar, prevalecendo a magnetite (primária?); esta última forma agregados de 

granularidade fina a média e apresenta evidências de intensa martitização. Os bordos de contorno regular de 

muitos grãos de magnetite sugerem ainda fortemente que, caso se admita uma origem detrítica, tenha havido 

condições adequadas para (sobre)crescimento tardio destas fases minerais. 

Como aspecto particular refira-se a existência de preenchimentos de fractura espessos e polifásicos, 

constituídos por quartzo + fosfatos de ferro e alumínio ± magnetite ± sericite ± clorite (± hidróxidos de ferro, 

gerados tardiamente). Alguns destes preenchimentos incorporam clastos da rocha encaixante muito 

fracturados e modificados mineralogicamente. 

 
Fig. 33 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#14 
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Estampa 13: Fotomicrografia nº1 – (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) Aspecto geral do quartzito 

documentando as abundâncias relativas dos principais constituintes minerais, bem como a correspondente granularidade. Fotomicrografia 

nº2 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) Modo de ocorrência típico da magnetite (Mgt) 

intensamente martitizada (Mrt). Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) 

Preenchimento espesso e polifásico de fractura constituído por fosfatos de ferro e alumínio (PFeAl), hidróxidos de ferro e alumínio 

(HydrOxFeAl) e quartzo (Qz). Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) 

Preenchimento de fractura menos espesso, constituído apenas por fosfatos de alumínio, ferro e bário (PAlFe).  
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Ficha nº 14 

Referência CVS1#15 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no LOG 
(profundidade) 

49.10 metros 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
ferromagnético 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 
ferromagnético 

Associação mineral 
principal 

Primária: Qz + Hem l + Ser + PALFe  
Secundária: Mgt? + Hem + Chl + Grt? + OxMn + Amp 

Associação mineral 
acessória 

Primária: Zrn 
Secundária: Py + PLREE  

Descrição  

“Quartzito com ferro” apresentando textura granoblástica (localmente modificada por efeitos 

de dissolução sob pressão) e indícios de metassomatismo; a componente quartzosa aumenta de 

proporção do topo para a base e a fracturação é localmente intensa. A associação mineral primária 

compreende quartzo + hematite lamelar + sericite + fosfato (de alumínio, ferro, cálcio e bário) ± zircão 

± turmalina. A associação mineral secundária é claramente polifásica e inclui clorite ± pirite + fosfatos 

de terras raras leves e pesadas, tardiamente complementada por goethite ± (hidr)óxidos de 

manganês. Há ainda a assinalar relíquias de anfíbola e, possivelmente, de granada, as quais deverão 

transcrever um evento metassomático relativamente precoce (posterior ao pico de deformação, mercê 

da natureza discordante do seu crescimento face ao fabric localmente preservado da hematite lamelar 

e à orientação preferencial do achatamento dos grãos de quartzo). 

De acordo com as características observadas, o essencial da magnetite deverá corresponder 

à recristalização (heterogénea e incompleta) dos agregados de hematite lamelar, não obstante a 

oxidação tardia (i.e. martitização) dificultar com frequência a verificação de relações texturais isentas 

de ambiguidade. Importa ainda assinalar a preservação de micro/criptogrãos (inclusões?) de pirite no 

seio de magnetite martitizada e, mais raramente, em hematite lamelar. 

Refira-se por último a presença de um possível “dropstone”; basicamente um clasto de 

grandes dimensões (comparativamente à granularidade da matriz que o hospeda), subrolado, 

essencialmente constituído por um agregado de quartzo grosseiro com efeitos ópticos de algum 

endurecimento a frio e indícios de fracturação local por efeito de cisalhamento não coaxial (fendas “en 

échelon”). 

 

 
Fig. 44 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
de CVS1#15 



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

 
 

 

27 
 

 

Estampa 14: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) Aspecto geral da hematite 

lamelar (Hem l) recristalizando para magnetite (Mgt) ou agregados hematíticos; a magnetite é subsequentemente sujeita a martitização 

(Mrt) intensa. Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 40 X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) Pormenor da martitização 

da magnetite (Mgt). Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) Aspecto geral de um 

clasto grosseiro quartzoso (possível “dropstone”) no seio do quartzito. Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz 

transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do achatamento de considerável número de grãos de quartzo (Qz), devido a dissolução 

sob pressão, envolvidos por óxidos de ferro (OxFe).  
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Ficha nº 15 

Referência CVS1#16 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 Posição no Log 96.57 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
ferromagnético 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 
ferromagnético 

Associação mineral 
principal 

Primária: quartzo + Sericite + fosfato de alumínio e ferro + Hematite lamelar + 
possíveis relíquias de espinela 
Secundária: magnetite+ hematite + clorite + hidróxidos de ferro + apatite 

Associação mineral 
acessória 

Primária: zircão  
Secundária: fosfato de terras raras leves e pesadas 

Descrição  

Caracterização macroscópica: Quartzito com indícios de metassomatismo e quantidade relativa de 

óxidos de ferro entre 30 a 60%; carácter ferromagnético. 

Quartzito apresentando textura granoblástica e enriquecimento considerável de óxidos de ferro (30% 

a 60%) ferromagméticos, cuja componente quartzosa aumenta de proporção do topo para a base. As 

microestruturas prevalecentes são essencialmente devidas à progressão heterogénea de mecanismos de 

solução sob pressão, para além do desenvolvimento relativamente tardio de uma rede de fracturas 

intergranulares. A associação mineral primária é constituída por quartzo + hematite lamelar + sericite + fosfato 

de alumínio, ferro, cálcio e bário, a qual se faz acompanhar por quantidades acessórias de zircão, turmalina e 

possíveis relíquias de espinela magnetítica. A associação mineral secundária contém essencialmente 

magnetite (tardiamente martitizada), clorite, fosfatos de alumínio e ferro, para além de fosfatos de terras raras 

leves e pesadas como fases acessórias principais. 

A cronologia relativa de deposição, inferida com base em critérios texturais, é similar à deduzida para 

muitos outros exemplares da sequência “Quartzitos Superiores”, designadamente os que exibem maiores 

enriquecimentos em óxidos. De notar, contudo, que a hematite lamelar é bastante escassa. Pelo contrário, a 

apatite é localmente comum.  

 

 
Fig. 55 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#16 
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Estampa 15: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 40X0.75, em luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do 

quartzito apresentando rede de fracturas intergranulares e abundantes espaços intersticiais preenchidos por quartzo microcristalino, clorite 

(Chl), fosfatos de alumínio e ferro (PALFe) e apatite (Ap); o essencial dos óxidos corresponde a magnetite secundária, resultante da 

transformação de hematite lamelar, subsequentemente martitizada (Mrt). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz 

reflectida simplesmente polarizada) Pormenor de grão de magnetite (Mgt) intensamente martitizado (Mrt); a alteração processa-se 

preferencialmente ao longo dos planos de clivagem da espinela e seus bordos; saliente-se ainda a presença de zonamentos ópticos e 

numerosas micro-inclusões de grãos matriciais, testemunhando a natureza secundária da magnetite. Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; 

objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) Lente rica em clorite (Chl), quartzo (Qz) e apatite (Ap). Fotomicrografia nº3 - 

(ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz transmitida, luz simplesmente polarizada) Pormenor de intercrescimento relativamente tardio de 

clorite (Chl), (hidr)óxidos de ferro (HydrOxFe) e apatite (Ap).  
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Ficha nº 16 

Referência CVS1#17 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 Posição no LOG 71.56 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Associação mineral 
principal 

Primária: quartzo+ mica branca 
Secundária: fosfato de alumínio e ferro + hematite+ clorite 

Associação mineral 
acessória 

Primária: zircão + turmalina + relíquias de espinela + hematite lamelar 
Secundária: fosfatos de terras raras leves 

Descrição  

Caracterização macroscópica: “Quartzito sem ferro” com indícios de metassomatismo e cortado por 

rede de fracturas (trans-)intergranulares preenchidas por óxidos de ferro não magnéticos, fosfatos ± hidróxidos 

de ferro.  

Caracterização microscópica: Quartzito com textura granoblástica, localmente porfiroblástica e com 

maior intensidade de alteração (geralmente condicionada pela rede de fracturas; fotomicrografia 1). A 

associação mineral primária é quase exclusivamente constituída por quartzo (> 95%) de granularidade média 

a fina; como fases acessórias destacam-se a sericite, relíquias de espinela (mal preservadas), zircão, turmalina 

e rara hematite lamelar. A associação mineral principal secundária inclui essencialmente fosfatos de alumínio, 

ferro, bário e cálcio e hidróxidos de ferro e alumínio; acessoriamente observam-se clorite e fosfatos de terras 

raras leves (fotomicrografia 2). 

 

Estampa 16: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do 

“quartzito sem ferro” recortado por diversas fracturas (trans-)intergranulares preenchidas por fosfatos de ferro, alumínio, bário e cálcio 

(PAlFeBaCa) + clorite (chl) + magnetite martitizada (Mgt e Mrt) + fosfatos de terras leves (PLREE). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; 

objectiva 10 X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) Pormenor de um preenchimento tardio constituído por fosfatos de alumínio 

e ferro intercrescidos com óxidos de ferro; alguns destes últimos, de maior dimensão, sobrepõem-se aos fosfatos.  

 
Fig. 66 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#17 
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Ficha nº 17 

Referência CVS1#18 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no LOG 
(profundidade) 

100.17 metros 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Associação mineral 
principal 

Primária: Quartzo, sericite 
Secundária: fosfato de alumínio e ferro, hidróxidos de ferro e alumínio, magnetite, 
martite 

Associação mineral 
acessória 

Primária: zircão, turmalina, hematite lamelar, eventuais relíquias de espinela 
Secundária: clorite e PREE, xenótimo 

Descrição  

Caracterização macroscópica: Quartzito cortado por densa rede de fracturas preenchidas por 

(hidr)óxidos de ferro; pertence ao conjunto de exemplares que preserva indícios de metassomatismo, sem 

espinela mas com abundante hematite oxidada/transformada (coloração avermelhada). 

Caracterização microscópica: Quartzito com textura granoblástica, localmente porfiroblástica, 

apresentando indícios de dissolução (sobretudo ao longo das junções intergranulares) e importante rede de 

fracturas inter-transgranulares. 

A associação mineral primária é quase exclusivamente composta por quartzo de granularidade média 

a fina, acompanhado por quantidades acessórias de sericite, zircão (ocasionalmente com orlas de xenótimo), 

turmalina e hematite lamelar, para além de escassas relíquias de espinela (magnetite e cromite). 

A associação mineral secundária inclui essencialmente magnetite (regra geral, pseudomorfizada por 

martite), hematite (=martite), fosfatos de alumínio, ferro, bário e cálcio e hidróxidos de ferro e alumínio; como 

fases acessórias observam-se clorite e fosfatos de terras raras leves e pesadas. 

 

 
Fig. 77 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#18 
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Estampa 17: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5 X/0.15, em luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral de 

quartzito cortado por rede de fracturas inter-transgranulares preenchidas por hidróxidos de ferro (HydrOxFe)+ fosfato de alumínio e ferro 

(PAlFe) + clorite (chl). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 10 X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) Aspecto geral 

do quartzito contendo quantidades acessórias de óxidos de ferro (escassa hematite lamelar, agregados grosseiros e tardios de hematite e 

pseudomorfoses totais de magnetite secundária por martite) e cortado por fracturas seladas por hidróxidos de ferro e alumínio (HydrOxFeAl) 

e fosfatos de ferro e alumínio (PFeAl). Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 10 X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) 

Aspecto geral do preenchimento espesso de uma fractura constituído por intercrescimentos de fosfatos de ferro e alumínio com óxidos e 

hidróxidos de ferro e alumínio. Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) Detalhe 

de uma pseudomorfose quase total de grão secundário de magnetite envolvida por fosfatos de alumínio (PAl); a matriz é composta por 

intercrescimentos de fosfatos de ferro e alumínio (PAlFe) e óxidos de ferro (OxFe).  
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Ficha nº 18 

Referência CVS1#19 
Localização 

 
Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

CVS 1 Posição no Log 89.14 m 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito sem ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Associação mineral 
primária 

Principal: quartzo; sericite; fosfato de alumínio e ferro; (hidr)óxidos de ferro e alumínio 
Acessória: zircão; turmalina; xenótimo; monazite(?) 

Associação mineral 
secundária 

Principal: fosfatos de alumínio e ferro e cálcio + (hidr)óxidos de ferro e alumínio + 
óxidos de titânio 
Acessória: quartzo ± clorite ± apatite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas ± 
pirite 

Descrição  

Quartzito com textura granoblástica, localmente porfiroblástica e afectada de forma relativamente 

intensa por processos metassomáticos e/ou de alteração hidrotermal. Esta rocha é afectada for uma rede de 

fracturas heterogénea sempre preenchida por associações minerais secundárias, por vezes incluindo 

autênticos filonetes/veios.  

A associação mineral primária é constituída por quartzo + sericite + fosfato de alumínio e ferro ± zircão 

(usualmente com orlas de xenótimo) ± turmalina. A granularidade é fina a média e em termos microestruturais 

salientam-se os efeitos ópticos denunciadores de cedência plástica intracristalina do quartzo (essencialmente 

endurecimento seguido de recuperação dinâmica incipiente), complementados por dissolução sob pressão. 

A associação mineral secundária inclui, em termos gerais, quartzo ± clorite ± apatite ± fosfatos de 

terras raras leves. Os preenchimentos hidrotermais com maior expressão são constituídos por clorite + apatite 

+ hidroapatite ± pirite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas, e em seu torno, os halos de alteração que se 

desenvolvem na rocha quartzítica, observa-se maior enriquecimento em fases portadoras de terras raras leves.  

  

 
Fig. 88 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#19 
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Estampa 18: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do quartzito 

localmente cortado por fracturas (trans-)intergranulares preenchidas por fosfatos de alumínio e ferro (e.g. lazulite, scorzalite, rockbridgeite), 

óxidos de ferro (hematite), hidróxidos de ferro e alumínio (aluminogoethite e goethite), óxidos de titânio e apatite; note-se ainda a presença 

de fases minerais com hábito acicular de coloração acastanha, correspondendo a hidróxidos de alumínio e ferro. Fotomicrografia nº2 (ocular 

10X/22; objectiva 10X/0.30, luz transmitida duplamente polarizada) equivalente à fotomicrografia anterior), colocando em evidência os 

efeitos ópticos devidos a cedência plástica intracristalina do quartzo (endurecimento seguido de recuperação dinâmica incipiente + 

dissolução sob pressão). Imagem composicional nº3 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 300X) Pormenor de um 

preenchimento tardio de hidróxidos de alumínio e ferro e óxidos de ferro, incluindo microgrão de zircão. Imagem composicional nº4 

(microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 370X) Pormenor de preenchimento tardio de apatite, por sua vez cortado por 

fracturas seladas por óxidos de ferro + clorite + fosfatos de aluminio e ferro + fosfatos de terras raras leves.  

2) 

HOxFeAl 

Qz 

PFeAl 

Qz + Ser 

1) 

HOxFeAl 

Qz 

PFeAl 

Qz + Ser 
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OxFe 
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Ficha nº 19 

Referência CVS1#20 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no Log 
(profundidade) 

100 metros 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Associação mineral 
primária 

 
Principal: quartzo; fosfato de alumínio e ferro; sericite  
Acessória: zircão; turmalina; mica branca (?); relíquias de espinela magnetítica 

Associação mineral 
secundária 

Principal: fosfatos de alumínio e ferro + hidróxidos de ferro e alumínio + hematite + 
mineral esverdeado* (clorite?) 
Acessória: fosfatos de terras raras leves (?) 

Descrição  

Caracterização macroscópica: “Quartzito sem ferro” com indícios de metassomatismo (lixiviação / 

dissolução), cortado por rede relativamente incipiente de fracturas que contempla um sistema precoce selado 

por quartzo fino “pseudo-hialino” afectado por um outro, mais tardio, preenchido por óxidos de ferro, fosfatos 

de ferro e alumínio e sericite. Em torno das fracturas, desenvolvem-se halos de alteração com composição 

mineralógica distinta dos preenchimentos que usualmente selam aquelas descontinuidades, verificando-se 

maior abundância de fosfatos de ferro e alumínio. 

Caracterização microscópica: Quartzito de grão fino e textura granoblástica, localmente 

porfiroblástica, apresentando halos de metassomatismo/alteração, especialmente evidentes quando 

desenvolvidos em torno das descontinuidades principais constituintes da rede de fracturas trans-intergranular. 

A associação mineral primária, de granularidade fina a média, é constituída por quartzo + fosfato de ferro e 

alumínio (coloração acastanhada) + sericite + hidróxidos de ferro e alumínio ± relíquias de espinela magnetítica 

(pseudomorfoses quase completas de martite) ± zircão ± turmalina. A associação mineral secundária inclui, 

por sua vez, fosfatos de alumínio e ferro + hidróxidos de ferro e alumínio ± mineral esverdeado* (clorite?) ± 

fases acessórias de fosfatos de terras raras leves.  

 

Estampa 19: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do quartzito, 

com escassos óxidos de ferro e cortado por rede de fracturas (trans-)intergranulares; localmente estas descontinuidades apresentam 

preenchimentos de uma fase mineral esverdeada de classificação óptica imprecisa (Chl?). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 

 
Fig. 99 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#20 
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40 X/0.75, luz reflectida simplesmente polarizada) Detalhe de uma possível relíquia de espinela magnetítica fortemente alterada 

(pseudomorfose quase completa por martite); atente-se a sua morfologia e modo de ocorrência.  
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Ficha nº 20 

Referência CVS1#21 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 Posição no Log 91.47 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Associação mineral 
primária 

Principal: quartzo + mica branca  
Acessória: fosfato de alumínio e ferro + zircão + turmalina  

Associação mineral 
secundária 

Principal: clorite + fosfato de alumínio e ferro  
Acessória: fosfato de terras raras leves (?), hematite, hidróxidos de ferro 

Descrição  

Quartzito de grão fino com textura granoblástica cortado por rede de fracturas (trans-)intergranulares. 

O endurecimento do quartzo é moderado e as microestruturas devidas a recuperação dinâmica são escassas; 

a intensidade da dissolução sob pressão é localmente forte. A associação mineral primária é constituída por 

quartzo + sericite ± sericite ± fosfato de alumínio e ferro ± zircão ± turmalina. A associação mineral secundária 

compreende fosfatos de alumínio e ferro + hidróxidos de ferro e alumínio + clorite ± hematite ± fases acessórias 

de fosfatos de terras raras leves (?). 

Em comparação com os exemplares CVS1#17 e CVS1#18, as fases fosfatadas são menos grosseiras. 

 

 

Estampa 20: Fotomicrografias nº1 e 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida duplamente polarizada) Aspecto geral do “quartzito 

sem ferro” cortado por fracturas (trans-)intergranulares preenchidas por (hidr)óxidos de ferro e alumínio, fosfatos de ferro e alumínio (tintas 

castanhas que se localizam ao longo dos limites dos grãos de quartzo).  

 
Fig. 20 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#21 
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Ficha nº 21 

Referência CVS1#22 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no Log 
(profundidade) 

83.68 metros 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito 
Classificação 
Microscópica 

Metapelito 

Associação mineral 
primária 

Principal: quartzo + sericite + moscovite + fosfato de alumínio e ferro + hematite 
lamelar  
Acessória: turmalina + zircão 

Associação mineral 
secundária 

Principal: clorite  
Acessória: fosfato de aluminio e ferro + fosfatos de terras raras leves (?) 

Descrição  

Descrição macroscópica: Intercalações de leitos metassiltíticas (esbranquiçados) ricas em quartzo 

com leitos metapelíticos ricas em mica branca (mais amareladas) localmente contendo porfiroclastos de 

quartzo; as superfícies S0 e S1 (subparalelas) são sublinhadas por (hidr)óxidos de ferro. 

Descrição microscópica: Intercalações rítmicas e bastante finas entre metassiltitos quartzosos e 

metapelitos micáceos (fotomicrografia 1); evidências de partição da deformação; S1 bem desenvolvida nos 

leitos de natureza pelítica, contrastando com microestruturas devidas a boudinage, dissolução sob pressão e 

fracturação nos leitos siltíticos mais competentes. Os leitos metapelíticos apresentam textura lepidoblástica 

com ocasionais micro-porfiroclastos de quartzo, turmalina e zircão (fotomicrografia 3) no seio de uma matriz 

composta por quartzo + sericite ± clorite ± fosfatos de alumínio e ferro ± óxidos e hidróxidos de ferro 

(fotomicrografia 3 e 4). Os leitos metassiltíticos apresentam textura granoblástica composta por quartzo (90%) 

± zircão e espaços intersticiais preenchidos por hematite ± hidróxidos de ferro e alumínio ± sericite 

(fotomicrografia 2); localmente, as fases minerais intersticiais [fosfatos, hidróxidos de ferro e alumínio e sericite] 

apresentam granularidade muito fina. Deste modo, a associação mineral primária é constituída por quartzo + 

sericite + fosfato de alumínio e ferro + hematite lamelar ± turmalina ± zircão, enquanto a secundária inclui 

clorite ± fosfato de alumínio e ferro ± fosfatos de terras raras leves (?) (fotomicrografias 1 a 4). Acresce referir 

que, frequentemente, as fases do tipo sericite são pseudomorfizadas por clorite (cor esverdeada e sem direcção 

preferencial).  

 

 
Fig. 210 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#22 
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Estampa 21: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Alternância entre leitos 

metassiltíticos quartzosos com leitos metapelíticos micáceos. Note-se a boudinage do leito metassiltítico fino bem como a precipitação de 

fases minerais [clorite (Chl) e fosfato de alumínio e ferro (PAlFe)] nas descontinuidades frágeis. Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; 

objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral dos leitos metassiltíticos quartzosos cortados por rede de 

fracturas preenchidas por óxidos de ferro (OxFe) + fosfatos de ferro e alumínio (PAlFe) + hidróxidos de ferro e alumínio (HydrOxFeAl) (?) 

+ sericite (ser) + clorite (chl) ± fosfatos de terras raras leves. Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, luz transmitida 

simplesmente polarizada) Pormenor de um profiroclasto de turmalina com sombras de pressão constituídas por quartzo + sericite. 

Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, luz transmitida simplesmente polarizada) Detalhe de microestruturas de 

deformação (endurecimento e dissolução sob pressão em regime não coaxial) apresentadas pelo quartzo.  
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Ficha nº 22 

Referência CVS1#23 Localização Carvalhosa 

Referência da 
sondagem 

SC1 
Posição no Log 
(profundidade) 

105.68 m 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito sem ferro 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Associação mineral 
primária 

Principal: quartzo + mica branca  
Acessória: fosfato de alumínio e ferro + zircão (com orlas de xenótimo) + turmalina  

Associação mineral 
secundária 

Principal: fosfato de alumínio e ferro + óxidos de ferro + hidróxidos de alumínio e 
ferro (?) + hematite + óxidos de titânio 
Acessória: sericite ± quartzo ± clorite ± fosfatos de terras raras (?) 

Descrição  

Quartzito de granularidade fina a média, localmente grosseira, e textura granoblástica cortado por 

fracturas inter-transgranulares com direcção preferencial, as quais se sobrepõem a efeitos ópticos e texturais 

denunciadores de cedência intracristalina do quartzo (endurecimento seguido de recuperação dinâmica 

incipiente) e de dissolução sob pressão. A associação mineral primária integra quartzo + sericite + fosfato de 

alumínio e ferro + (hidr)óxidos de ferro ± zircão ± turmalina ± xenótimo(?). A associação mineral secundária 

inclui fosfatos de alumínio e ferro + óxidos de ferro (nomeadamente hematite) + hidróxidos de ferro e alumínio 

(e.g. alumogoethite, goethite) (?) + óxidos de titânio ± sericite ± quartzo ± clorite ± fosfatos de terras raras (?).  

 

 

 

Estampa 22: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do quartzito 

cortado por fracturas inter-transgranulares preenchidas por sericite (ser) ± hidróxidos de ferro (HydroOxFe) ± hematite ± fosfatos de ferro 

e alumínio (PAlFe). Fotomicrografia nº2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, luz transmitida duplamente polarizada) Pormenor dos espaços 

intersticiais preenchidos por sericite (Ser) tardiamente cortados por fracturas preenchidas por fosfatos de alumínio e ferro (AlFe) (e.g. 

lazulite, scorzalite, rockbridgeite), hematite e hidróxidos de ferro e alumínio (e.g. alumogoethite, goethite).  

 
Fig. 22 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#23 
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Petrografia Carvalhosa (Moncorvo), Zona de falha 

Ficha nº 23 

Referência CVC#29A Localização Falha da Pedrada 

Classificação 
Macroscópica 

Preenchimento de falha 
Classificação 
Microscópica 

Preenchimento de falha 

Associação mineral 
preenchimento 

Principal: quartzo + magnetite + martite 
Acessória: hidróxidos de ferro + fosfatos de ferro e alumínio+ xenótimo + fosfatos de 
terras raras leves 

 Associação mineral 
da rocha encaixante 

Principal: quartzo + magnetite + martite + sericite 
Acessória: zircão + turmalina  

Descrição  

Caracterização macroscópica: preenchimento de falha com incorporação de fragmentos de 

rocha encaixante. O preenchimento é essencialmente constituído por agregados epigenéticos 

(hidrotermais) polifásicos de quartzo ± fosfatos alumínio e ferro (coloração azulada e esverdeada). A 

rocha encaixante corresponde a quartzito rico em óxidos de ferro ferromagnéticos. 

Caracterização microscópica: os precipitados hidrotermais de quartzo contêm quantidades 

apreciáveis de magnetite martitizada e, como fases acessórias, sericite ± fosfatos alumínio e ferro, 

zircão, turmalina, xenótimo e fosfatos de terras raras leves; atendendo à digestão heterogénea dos 

fragmentos de rocha encaixante, assim como à sua heterometria, é possível que parte significativa da 

magnetite e das fases acessórias observadas correspondam a fracções relíquia do metassedimento. 

Com efeito, quando as modificações são incipientes, é possível reconhecer fragmentos de “quartzito 

com ferro” (variavelmente enriquecidos em óxidos de ferro), metassiltito com importante componente 

micácea e “quartzito sem ferro”. 

Os agregados de quartzo hidrotermal apresentam granularidade grosseira e a geração de 

maior importância evidenciam efeitos ópticos e microestruturas que traduzem acomodação 

considerável de deformação intracristalina (extinção ondulante, bandas de deformação, 

subgranulação intra e intergranular, etc.); por outras palavras, efeitos ópticos e microestruturas que 

denunciam a progressão de mecanismos de endurecimento a frio e recuperação dinâmica. Observam-

se ainda gerações tardias de quartzo, com texturas em pente, selando filonetes/veios e/ou outras 

descontinuidades que, por vezes, acomodam pequenas movimentações (fotomicrografia 3 e 4) . As 

principais fases acessórias, designadamente fosfatos de ferro e alumínio ± fosfatos de terras raras 

leves e hidróxidos de ferro tendem a preencher descontinuidades diversas (fracturas e filonetes). 

Fig. 23 Fotografia 
da lâmina 
delgada polida da 
amostra 
CVC#29A 
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Ocasionalmente, regista-se a presença de magnetite totalmente martitizada [alterando para 

goethite (fotomicrografia 1)] ao longo de fracturas.  

 

 

Estampa 23: Fotomicrografias nº1 - (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) pormenor da alteração 
registada pela martite, gerando goethite. Fotomicrografias nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente 
polarizada) detalhe textural ilustrando a deposição de (hidr)óxidos de ferro controlada por fracturas inter-transgranulares que afectam matriz 

de quartzo  sericite localmente rica em fases fosfatadas. - Fotomicrografia nº3 – (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida 
simplesmente polarizada) evidências de polifasismo quanto aos eventos de fracturação e selagem afectando os preenchimentos 
hidrotermais da zona de falha. Fotomicrografia nº4 – (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) idem 
caso anterior.  
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Petrografia Carvalhosa (Moncorvo), quartzito  

Ficha nº 24 

Referência CVC#29 B Localização Falha da Pedrada 

Classificação 
Macroscópica 

Preenchimento quartzoso 
Classificação 
Microscópica 

Quartzito sem ferro 
alterado 

hidrotermalmente 

Associação mineral 
primária 

Principal: quartzo + martite 
Acessória: magnetite ± fosfatos de ferro e alumínio ± cromite ± zircão ± turmalina ± 
xenótimo 

Associação mineral 
secundária 

Principal: fosfatos com elementos de ferro, alumínio, cálcio, magnésio, bário, 
magnésio e manganês + óxidos de ferro [e.g. magnetite martitizada] e de titânio + 
quartzo + hidróxidos de ferro, alumínio e titânio + sericite + sulfuretos 
Acessória: clorite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas [e.g. xenótimo] 

Descrição  

Caracterização microscópica: “quartzito sem ferro” com textura granoblástica de granularidade média 

e tendência para exibir junções triplas (i.e. com ângulos de 120º), cortado por rede heterogénea de fracturas 

inter-transgranulares. A associação mineral primária [com desenvolvimento anterior à fracturação e alteração] 

é essencialmente constituída por quartzo (95%)  martite (preservando raros núcleos de magnetite ou de 

cromite) e inclui como fases acessórias fosfatos de ferro e alumínio ± zircão (com orlas de xenótimo) ± 

turmalina ± biotite. A associação mineral secundária [preenchendo fracturas tardias e espaços intersticiais 

adjacentes] integra quartzo + fosfatos de composição heterogénea (de ferro, alumínio, cálcio, magnésio, bário, 

magnésio e manganês - lazulite, scorzalite, rockbridgeite) + óxidos de ferro e titânio (magnetite martitizada, 

ilmenite? e rútilo ou outro polimorfo de TiO2) + hidróxidos de ferro, alumínio e titânio (e.g. alumogoethite, 

goethite) + sericite + sulfuretos, os quais se fazem acompanhar por quantidades acessórias de clorite ± fosfatos 

de terras raras leves e pesadas (e.g. xenótimo). Nos espaços intersticiais contendo hidróxidos de ferro e 

alumínio, sericite, fosfato de ferro e alumínio [coloração esverdeada e acastanhada, com granularidade muito 

fina], ocorrem ocasionais lamelas de biotite (fotomicrografia 1). Os fosfatos tardios apresentam coloração 

azulada e forte pleocroísmo, granularidade grosseira e hábito prismático; as maclas são frequentes. Em 

imagens de electrões retrodifundidos verifica-se que estas fases desenvolvem agregados finamente 

intercrescidos com composições distintas, enriquecidas em alumínio ou ferro. Coexistindo espacialmente com 

os fosfatos, embora circunscritos a fracturas tardias, ocorrem diversos sulfuretos de granularidade muito fina, 

designadamente esfalerite, pirite, calcopirite e galena. Regista-se ainda a presença esporádica de uma fase 

fosfatada rica em zircónio, possivelmente devida à alteração do zircão. 

Em termos texturais importa ainda referir a presença de numerosas microestruturas que denunciam 

efeitos de dissolução sobre pressão e “shearing” intergranular, conduzindo ao desenvolvimento de quartzo 

criptocristalino, para além da deformação intracristalina a que o agregado foi sujeito.  

 

 
Fig. 24 Fotografia da 
lâmina delgada 
polida da amostra 

CVC#29B 
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Estampa 24: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz transmitida simplesmente polarizada) Quartzito cortado por 

fracturas  preenchidas por hidróxidos de ferro e alumínio (HydrOxFeAl), fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe) (azuis), sericite (Ser) (cor 

amarelada). Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) pormenor dos fosfatos de 

alumínio e ferro (PAlFe) maclados junto a fractura. Fotomicrografia nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente 

polarizada) aspecto geral do quartzito e da rede de fracturas que o afecta. Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz 

transmitida duplamente polarizada) pormenor dos fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe) maclados junto a fractura. Imagem composicional 

nº5 (1.300X de ampliação, microscópio electrónico de alta resolução) zircão (Zm) bordejado por xenótimo (Xtm), por sua vez rodeado por 

martite (Mrt) cortada por fracturas preenchidas por fosfatos de alumínio e ferro. – Imagem composicional nº 6 (1.300X de ampliação, 

microscópio electrónico de alta resolução) fractura preenchida por intercrescimentos de óxidos de ferro (OxFe) (brancos) e fosfatos de ferro 

e alumínio (PAlFe) (escuros); observa-se ainda à direita um pequeno grão de fosfato de terras raras (PLREE).  
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Ficha nº 25 

Referência CVC#29 D Localização Falha da Pedrada 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado 

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito sem ferro” 
alterado 

hidrotermalmente 

Associação mineral 
primária 

Principal: quartzo + martite 
Acessória: magnetite ± fosfatos de ferro e alumínio ± cromite ± zircão ± turmalina ± 
xenótimo 

Associação mineral 
secundária 

Principal: fosfatos de ferro, alumínio, cálcio, magnésio, bário, magnésio e manganês 
+ óxidos de ferro [e.g. martite e magnetite] e titânio + quartzo + hidróxidos de ferro, 
alumínio e titânio + sericite + sulfuretos 
Acessória: clorite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas [e.g. xenótimo] 

Descrição  

Características petrográficas análogas às observadas e descritas na amostra CVC#29B  

 

 

Estampa 25A: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) aspecto geral do quartzito 
cortado por fracturas preenchidas por óxidos de ferro(OxFe) e fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe). É de notar a presença de um grão de 
martite (Mrt) com núcleo preservado de cromite (Cr). - Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz transmitida 
simplesmente polarizada) Detalhe de uma fractura preenchida com óxidos de ferro (OxFe), fosfatos de alumínio e ferro (PFeAl) (fase 
mineral azulada), sericite (Ser)(amarelo) e fosfatos de ferro e alumínio  (PFeAl)(coloração esverdeada). Observa-se ainda turmalina (Tur) 
com coloração esverdeada escura no seio da fractura. - Fotomicrografia nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida 
simplesmente polarizada) aspecto geral do quartzito com crescimento tardio (controlado por fracturas inter-transgranulares) de fosfatos de 
alumínio e ferro (PalFe), hidróxidos de ferro (HydrOxFe), sericite (Ser) e quartzo (Qz) - Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22;objectiva 
40X/0.75, em luz transmitida duplamente polarizada) aspecto particular da dissolução sobre pressão afectando os agregados de quartzo e 
reprecipitação de quartzo critpocristalino [coexistindo com sericite (ser)]. Observa-se ainda o desenvolvimento intersticial (relativamente 
tardio) de um fosfato de alumínio e ferro (PAlFe) de coloração esverdeada.   
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Fig. 25 Fotografia da 
lâmina delgada 
polida da amostra  
CVC#29D 
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Estampa 25B: Imagem composicional nº 5 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 200X) fracturas preenchidas por 

fosfatos de ferro e alumínio (PAlFe) recortando grãos de martite (Mrt) que, por sua vez, envolvem zircões (Zm) bordejados por xenótimo 

(Xtm). - Imagem composicional nº 6 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 950X) fosfatos de alumínio (e.g. lazulite Laz; 

cinzento escuro) intercrescendo com fosfatos de ferro e alumínio (PFeAl; cinzento claro) no seio de fractura e coexistindo com hidróxidos 

de ferro e alumínio (HydrOxFeAl) e sericite (Ser). - Imagem composicional nº7 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 

500X) grãos corroídos de martite (Mrt) apresentando exsoluções de óxidos de titânio e ferro (OxTiFe). - Imagem composicional nº 8 

(microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 750x) exsoluções de óxidos de titânio (OxTiFe) no seio de óxidos de ferro (OxFe) 

(martite).   
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Petrografia Carvalhosa (Moncorvo), metapelito 

Ficha nº 26 

Referência CVC#30 Localização 
Vale entre Mua e 

Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

Metapelito mosqueado 
(O2) 

Classificação 
Microscópica 

Metapelito quiastolítico 

Associação mineral 
Primária 

Principal: sericite + quartzo  
Acessória: zircão + turmalina + hematite lamelar 

Associação mineral 
Secundária 

Principal: quiastolite 
Acessória: hidróxidos de ferro + sericite + apatite + clorite 

Descrição  

Macroscopicamente: metassedimentos silto-pelíticos cinzentos com frequentes intercalações rítmicas 

de níveis ricos em quartzo (mais esbranquiçados) ou em moscovite (mais acinzentados); ocasionalmente 

ocorrem níveis areníticos com quantidades acessórias de óxidos de ferro. A acomodação da deformação é 

marcada por uma xistosidade subparalela a S0. As características primárias dos sedimentos são notoriamente 

modificadas pela recristalização metamórfica regional, seguida de transformações imputáveis a metamorfismo 

de contacto.  

Microscopicamente, os metapelitos apresentam alternâncias rítmicas entre níveis lepidoblásticos, de 

granularidade fina a muito fina (embora por vezes seja possível observar granularidade média) com xistosidade 

penetrativa, e níveis grano-lepidoblásticos, também de granularidade fina, ambos afectados por blastese de 

quiastolite. A associação mineral observada inclui: (i) fases primárias, com desenvolvimento anterior ao 

metamorfismo de contacto; (ii) fases síncronas do metamorfismo de contacto; e (iii) fases tardias, geradas após 

o evento de metamorfismo de contacto. As primeiras são dominadas por moscovite (sericite) + óxidos de ferro 

(hematite e magnetite), apresentando acessoriamente zircão ± turmalina ± xenótimo. As segundas são, na sua 

essência, constituídas por porfiroblastos de quiastolite, subsequentemente retrogradados para sericite ( 

hidróxidos de ferro); esta alteração processa-se numa etapa tardia da evolução, pois a sericite que se lhe 

associa não manifesta qualquer tipo de orientação preferencial (estampa 1, fotomicrografias 2 e 3). As últimas 

fases mienrais incluem sericite + fosfatos de ferro e alumínio + clorite + apatite, acompanhadas por quantidades 

acessórias de pirite ± calcopirite ± fosfatos de terras raras leves (?) [Estampa 1, fotomicrografias 1,2,3, e 4]. 

A deformação polifásica conduz a várias microestruturas (maioritariamente devidas a dissolução sob 

pressão), mas sobretudo releva-se por uma xistosidade penetrativa, subsequentemente crenulada, que afecta 

todas as fases minerais primárias (estampa 1, fotomicrografia 4). Tardiamente assiste-se ao desenvolvimento 

de uma rede de fracturas que frequentemente retoma descontinuidades pré-existentes (e.g. fronteiras 

intergranulares) e é selada por fases minerais secundárias.  

 

 
Fig. 26Fotografia 
da lâmina delgada 
polida da amostra 
CVC# 30 
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Estampa 26: Fotomicrografias nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada, LDP CVC#30) 
Porfiroblasto de quiastolite (andaluzite, And) parcialmente retrogradado para sericite (Ser); note-se ainda a deposição tardia de (hidr)óxidos 
de ferro (HydrOxFe) ao longo de descontinuidades diversas. Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida 
simplesmente polarizada, LDP CVC#30) Detalhe de quiastolite (And) totalmente substituída por sericite (ser) e hidróxidos de ferro e 
alumínio (HydrOxFeAl). - Fotomicrografia nº3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente polarizada, LDP CVC#30) 
Crenulação das fases de alteração da quiastolite (And). Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz transmitida 
duplamente polarizada, LDP CVC#30) Pormenor da clivagem de crenulação composta por sericite (Ser), quartzo (Qz) e hematite (Hem); 
atente-se aos efeitos de dissolução/corrosão apresentados pelo grão de quartzo primário.  
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Petrografia Carvalhosa (Moncorvo), quartzito  

Ficha nº 27 

Referência CVC#31 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: Quartzo; hematite; magnetite; martite; sericite; fosfato de alumínio e ferro 
Secundária: fosfato de alumínio, ferro, cálcio e bário; martite; magnetite  

Associação mineral 
acessória 

Primária: Zircão; turmalina 
Secundária:clorite, PLREE; PHREE;  

Descrição  

“Quartzito com ferro” deformado e metassomatizado com textura granoblástica de grão fino e contendo 

menos de 30% de óxidos de ferro. A associação mineral principal integra dois subconjuntos de fases minerais. 

O primeiro subconjunto é essencialmente constituído por quartzo + hematite + magnetite ( martite) + sericite 

+ fosfatos (de alumínio, ferro, cálcio e bário), fazendo-se acompanhar por quantidades acessórias de zircão ± 

turmalina. O segundo subconjunto, de natureza secundária [selando fracturas e integrando os produtos de 

alteração de alguns minerais primários], consiste em quartzo + martite ( magnetite) + fosfatos de alumínio e 

ferro ± clorite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio. As principais 

microestruturas devidas a deformação traduzem a progressão de mecanismos de cedência intracristalina no 

quartzo (endurecimento e recuperação dinâmica, gerando localmente mantos de subgrãos), assim como de 

dissolução sob pressão (conduzindo a achatamento local considerável dos grãos primários, para além de 

evidente dissolução/corrosão dos domínios de bordadura do quartzo e fabrics evidentes dos filossilicatos –

estampa 1); tardiamente desenvolvem-se fracturas inter-transgranulares preenchidas por associações diversas 

de fases secundárias. 

Os óxidos de ferro observados constituem quatro gerações diferentes. A mais precoce corresponde a 

uma espinela (detrítica?) que ocorre sob a forma de grãos arredondados de granularidade fina a média cujos 

núcleos (de composição magnetítica predominante, embora existam raros casos em que o núcleo é cromítico) 

são envolvidos por capas heterogéneas de maghemite; estes grãos são bordejados por todos os restantes 

tipos/gerações de óxidos de ferro e coexistem com quartzo primário arredondado de granularidade grosseira. 

A segunda geração consiste em hematite lamelar de granularidade fina a muito fina acompanhada por sericite 

(ocasionalmente biotite), apresentando orientação preferencial e contornando as fases minerais precoces, 

embora seja truncada pelas espinelas tardias (estampa 2 e 3). A terceira geração de óxidos de ferro é 

constituída por agregados irregulares de hematite devidos à recristalização heterogénea da hematite lamelar 

(estampa 2 e 3) e que ocasionalmente incluem grãos micrométricos de magnetite (interpretados como resultado 

 
Fig. 27 Fotografia da 
lâmina delgada polida 

de CVC# 31 
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da inversão estrutural completa da hematite durante a recristalização). A quarta e última geração de óxidos de 

ferro corresponde a magnetite (variavelmente martitizada) com hábito euédrico e granularidade média a fina 

(fotomicrografias 5 e 6) que ocorre fundamentalmente nos domínios rochosos afectados por fracturação intensa 

e/ou acompanha a associação mineral secundária que sela as fracturas/filonetes: e.g. fosfatos de terras raras, 

fosfatos de alumínio, ferro, bário e cálcio, e clorite; trata-se, portanto, de uma geração relacionada com a 

progressão de processos metassomáticos e/ou hidrotermais pós pico metamórfico. 

Os fosfatos desenvolvem pelo menos duas gerações distintas. A primeira inclui grãos de hábito 

arredondado e granularidade grosseira que se sobrepõem à hematite lamelar, sendo truncados e/ou formando 

intercrescimentos com as espinelas tardias. Os fosfatos tardios (secundários) selam fracturas e/ou ocorrem em 

espaços intersticiais na sua vizinhança (estampa 4), apresentando coloração: (i) acastanhada (fosfato de ferro, 

alumínio e cálcio) e granularidade fina; (ii) esverdeada (fosfato de ferro, cálcio, magnésio e bário) e 

granularidade média a fina; e (iii) azulada, tintas azuis anómalas, sob a forma de grãos grosseiros, pleocróicos, 

maclados e de hábito prismático (fosfatos de alumínio e ferro). Em microscopia de alta resolução verifica-se 

ainda que são comuns os intercrescimentos finos entre fosfatos de alumínio (lazulite s.l.), fosfatos de ferro, 

alumínio e manganês, fosfatos de alumínio, ferro e cálcio, fosfatos de terras raras e fosfatos de alumínio e 

ferro.  

Os grãos de zircão observados manifestam com frequência orlas de xenótimo que ocasionalmente 

coexistem com uma fase fosfatada secundária rica em zircónio.  

Acresce referir a presença relativamente escassa de clorite, geralmente confinada aos domínios 

adjacentes das fracturas e alterando os filossilicatos pré-existentes.  

Como nota final salienta-se a observação em lâmina de finos níveis lepidoblásticos (metapelitos) 

essencialmente constituídos por mica (moscovite fina  biotite), hematite lamelar e clorite (?) e apresentando 

xistosidade crenulada (estampa 1). 
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Estampa 27: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) aspecto geral do quartzito 
com textura grano-lepidoblástica onde os níveis lepidoblásticos apresentam xistosidade penetrativa. Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; 
objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) pormenor dos fosfatos de ferro e alumínio (PAlFe) intercrescidos com 
hematite lamelar (Hem l.); este intercrescimento denota muito possivelmente o resultado da diagénese/recristalização metamórfica sobre 
uma vasa sedimentar rica em fósforo, ferro, alumínio, cálcio, bário e manganês. Fotomicrografia nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em 
luz reflectida simplesmente polarizada) detalhe de um manto de subgrãos em torno de um grão de quartzo endurecido (Qz); a imagem 
ilustra ainda os arranjos texturais que se estabelecem entre as diferentes fases constituintes da matriz. Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; 
objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) pormenor dos fosfatos de alumínio e ferro com coloração acastanhada. 
Fotomicrografias nº5 e 6 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) imagens representativas dos 
arranjos texturais que incluem magnetite (Mgt) martitizada (Mrt).   
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Ficha nº 28 

Referência CVC#32 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: Quartzo; hematite; magnetite; martite; sericite; fosfato de alumínio e ferro 
Secundária: fosfato de alumínio, ferro, cálcio e bário; martite; magnetite  

Associação mineral 
acessória 

Primária: Zircão; turmalina 
Secundária:clorite, PLREE; PHREE;  

Descrição  

Características petrográficas equivalentes às observadas e descritas na amostra CVC#31. 

 
Fig. 28 Fotografia da 
lâmina delgada 
polida da amostra  
CVC#32 
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Estampa 28: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) aspecto geral da matriz 

da rocha quartzítica rica em filossilicatos, quartzo criptocristalino e óxidos de ferro; de notar a existência de raros grãos (detríticos?) de 

espinela cujo núcleo apresenta composição cromítica (Cr). - Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida 

simplesmente polarizada) aspecto geral do quartzo primário (com bordos dissolvidos/corroídos) bordejado por hematite lamelar (Hem l.) 

que tende a evidenciar orientação preferencial. Fotomicrografia nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente 

polarizada) Pormenor da rede de fracturas preenchida por fosfatos de ferro e alumínio (PAlFe). Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 

10X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) fosfatos de ferro e alumínio com zonações de crescimento (alternâncias ricas em 

aluminio – preto – e em ferro e aluminio – claro) sobrepondo-se a Hem I, localmente “transformada” em magnetite martitizada. 

Fotomicrografia nº5 Imagem composicional (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 190X) grãos de fosfato de ferro e 

alumínio justapondo-se a Hem I e desenvolvendo intercrescimentos com agregados hematíticos (Agr. Hem) resultantes da recristalização 

de Hem I. O fosfato apresenta bandas de crescimento, os mais escuros enriquecidos em alumínio e os mais claros ricos em ferro. Note-se 
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ainda a presença de Hem I não orientada no seio dos fosfatos. Fotomicrografia nº 6 Imagem composicional (330X de ampliação, 

microscópio electrónico de alta resolução) hematite granular resultando da recristalização de Hem I.  
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Ficha nº 29 

Referência CVC#34 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: Quartzo; hematite lamelar; espinela detrítica; sericite 
Secundária: PAlFe; magnetite (recristalizada) e variavelmente martitizada 

Associação mineral 
acessória 

Primária: zircão; turmalina 
Secundária: PLREE; PHREE; PAlFe 

Descrição  

“Quartzito com ferro” deformado e metassomatizado, com textura granoblástica e uma quantidade 

relativa de óxidos de ferro variável entre 30 % a 60 %. Em termos gerais, as características mineralógicas e 

texturais são equivalentes às descritas para exemplares congéneres. Ou seja, a associação mineral observada 

compreende fases primárias e secundárias, estas últimas selando fracturas diversas ou integrando os produtos 

de alteração das primeiras. As fases minerais primárias incluem quartzo + hematite + relíquias de espinela 

martitizada + fosfatos (de alumínio, ferro, cálcio e bário) e sericite, para além de quantidades acessórias de 

zircão (com frequentes orlas de xenótimo) ± turmalina. As fases minerais secundárias compreendem magnetite 

variavelmente martitizada, fosfatos de alumínio e ferro, clorite e fosfatos de composição variável (fosfatos de 

terras raras leves e pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio). Do ponto de vista da deformação 

salientam-se as microestruturas devidas a dissolução sob pressão e cedência intracristalina (endurecimento a 

frio seguido de recuperação dinâmica incipiente) do quartzo primário; o conjunto é cortado por fracturas inter a 

transgranulares diversas. 

A cronologia relativa de deposição/recristalização dos óxidos de ferro, bem como dos fosfatos, segue 

o descrito para a amostra CVC#32. 

 

 
Fig. 29Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra  CVC#34 
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Estampa 29: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) grão de espinela precoce 

(martite, Mrt) envolvida por hematite lamelar (Hem l) localmente intercrescida com sericite. A imagem ilustra ainda a recristalização 

heterogénea de Hem I produzindo agregados hematíticos (Agr. Hem). Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz 

reflectida simplesmente polarizada) Agregados hematíticos (Agr. Hem) rodeando fosfatos de ferro e alumínio (PAlFe) (centro da foto) e 

constituindo o essencial da matriz da rocha quartzítica. Fotomicrografia nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida 

simplesmente polarizada) aspecto geral do quartzito rico em óxidos de ferro onde parte considerável da hematite lamelar cede lugar a 

magnetite (Mgt) martitizada (Mrt). Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) aspecto 

geral dos quartzos primários rodeados por hematite lamelar e quartzo criptocristalino e sericite.  
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Ficha nº 30 

Referência CVC#35 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: Quartzo; hematite lamelar; espinela detrítica; sericite 
Secundária: PAlFe; magnetite (recristalizada) e variavelmente martitizada 

Associação mineral 
acessória 

Primária: zircão; turmalina 
Secundária: PLREE; PHREE; PAlFe 

Descrição  

“Quartzito com ferro” deformado e metassomatizado, com textura granoblástica e quantidade relativa 

de óxidos de ferro entre 30 % a 60 %. Tal como em exemplares congéneres (e.g. CVC#32 e CVC#34), é 

possível diferenciar constituintes minerais primários e secundários. Os primeiros integram quartzo + hematite 

+ relíquias de espinela martitizada + fosfatos (de alumínio, ferro, cálcio e bário) e sericite, para além de 

quantidades acessórias de zircão (com frequentes orlas de xenótimo) ± turmalina. Os segundos compreendem 

magnetite variavelmente martitizada, fosfatos de alumínio e ferro, clorite e fosfatos de composição variável 

(fosfatos de terras raras leves e pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio). Do ponto de vista da 

deformação voltam a salientar-se as microestruturas devidas a dissolução sob pressão e cedência 

intracristalina (endurecimento a frio seguido de recuperação dinâmica incipiente) do quartzo primário, bem 

como o fabric localmente apresentado pelos filossilicatos matriciais; o conjunto é cortado por fracturas inter a 

transgranulares diversas. De assinalar ainda a redeposição local de quartzo criptocristalino (relacionado com 

a dissolução sob pressão e golfos de corrosão no quartzo primário) que acaba por desenvolver agregados 

intersticiais ricos em sericite (fotomicrografia 1). 

As espinelas primárias (de origem detrítica provável) ocorrem sob a forma de grãos arredondados de 

granularidade fina a média; os seus núcleos preservam ocasionalmente composição magnetítica ou cromítica 

e são envolvidos por “mantos” maghemíticos/hematíticos (martite) [fotomicrografia 2]. A hematite lamelar, 

acompanhada por sericite, apresenta granularidade fina a muito fina e orientação preferencial, contornando as 

fases minerais precoces (detríticas) mas sendo truncada pelas espinelas tardias. Os agregados hematíticos 

relativamente grosseiros, contendo ocasionais grãos micrométricos de magnetite, resultam da recristalização 

da hematite lamelar [fotomicrografia 3]. As espinelas secundárias, por sua vez, desenvolvem hábitos 

(sub)euédricos de granularidade grosseira que se sobrepõem claramente as fases hematíticas anteriores, não 

obstante registarem martitização por vezes muito intensa. Estas espinelas tardias são particularmente 

abundantes nos domínios adjacentes a fracturas, embora possam também ocorrer no seio dos precipitados 

hidrotermais que selam algumas das descontinuidades e que incluem fosfatos de terras raras, fosfatos de 

alumínio, ferro, bário e cálcio, e clorite de granularidade fina a muito fina. Em comparação com a amostra 

 
Fig. 30Fotografia da 
lâmina delgada 
polida da amostra 

CVC# 35 
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CVC#34, a quantidade de magnetite martitizada é aqui superior em detrimento dos agregados hematíticos 

(dominantes em CVC#34). 

Os fosfatos precoces apresentam hábitos arredondados, granularidade grosseira e crescimento 

zonado [núcleos enriquecidos em alumínio e bordos ferrosos; frequentemente, a periferia destas grãos é 

marcada pelo desenvolvimento de hematite lamelar fina sem qualquer orientação preferencial (fotomicrografia 

4). Estes fosfatos sobrepõem-se à hematite lamelar, sendo truncados e/ou formando intercrescimentos com as 

espinelas martitizadas tardias. Os fosfatos secundários, preenchem fracturas e/ou espaços intersticiais na sua 

vizinhança; reconhecem-se diferentes tipos, nomedadamente: (i) fosfato de coloração acastanhada, rico em 

ferro, alumínio e cálcio com granularidade fina; e (ii) fosfato de coloração esverdeada, ricos em ferro, cálcio, 

magnésio e bário de granularidade média a fina. 

 

 

Estampa 30: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz transmitida duplamente polarizada) Pormenor da 
recristalização do quartzo (qz) com sericite (ser). Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente 
polarizada) Espinelas (sub)euédricas fortemente martitizadas (Mrt). Fotomicrografia nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz 
reflectida simplesmente polarizada) Agregado hematítico (Agr. Hem) gerado por recristalização da hematite lamelar. Fotomicrografia nº4 
(ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) Fosfato de ferro e alumínio (PAlFe) com crescimento de 
hematite lamelar nos bordos.  
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Ficha nº 31 

Referência CVC#36 Localização galeria 

Classificação 
Macroscópica 

Quartzito lixiviado 
Classificação 
Microscópica 

Quartzito lixiviado 

Associação mineral 
principal 

Primária: Quartzo, sericite 
Secundária: fosfato de alumínio e ferro, hidróxidos de ferro 

Associação mineral 
acessória 

Primária: relíquias de espinela, zircão, turmalina, hematite lamelar,  
Secundária: clorite e PREE, xenótimo 

Descrição  

Caracterização macroscópica: “Quartzito sem ferro” com indícios de metassomatismo e 

cortado por fracturas preenchidas por óxidos de ferro não magnéticos, para além de possíveis fosfatos 

e hidróxidos de ferro. Pertence ao grupo de litologias metassomatizadas sem espinela, mas com 

hematite (< 5%). 

Caracterização microscópica: Quartzito com textura granoblástica localmente modificada por 

processos de dissolução concorrendo para o desenvolvimento de microestruturas de corrosão e 

reprecipitação; os domínios de maior metassomatismo apresentam importante rede de fracturas 

intergranulares (a transgranulares). A associação mineral primária é essencialmente constituída por 

quartzo (> 95%) de granularidade média a fina e hábito anédrico a subédrico (variando conforme a 

intensidade da alteração); os efeitos da dissolução são notórios em alguns domínios, conduzindo a 

alterações significativas da morfologia dos grãos. Como fases acessórias primárias destacam-se 

relíquias de espinela (possivelmente detrítica, apresentando núcleos de magnetite ou cromite 

envolvidos por manto de maghemite/hematite), zircão (com orlas epitáxicas de xenótimo), turmalina, 

moscovite fina e hematite lamelar, raro. A associação mineral secundária compreende fosfatos de 

alumínio, ferro, bário e cálcio, para além de hidróxidos de ferro e alumínio; como fases secundárias 

acessórias regista-se a presença de clorite e fosfatos de terras raras leves e pesadas. 

 

 
Fig. 311 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVC# 36 



Capítulo X – Anexos – Fichas Petrográficas 

 

 

60 
 

 

Estampa 31: Fotomicrografias nº 1 e 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente e duplamente polarizada, 

respectivamente) Aspecto geral do quartzito, onde é possível observar a distribuição intersticial dos agregados de hidróxido de ferro 

(HydrOxFe). Fotomicrografias nº 3 e 4 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente e duplamente polarizada, 

respectivamente) Pormenor das fracturas/filonetes inter- transgranulares que cortam o quartzito e apresentam preenchimento constituído 

por de fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe) (e.g. lazulite, scorzalite, rockbridgeite) óxidos de ferro (OxFe) (e.g. hematite) e hidróxidos de 

ferro e alumínio (HydrOxFe) (e.g. alumogoethite, goethite).   
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Ficha nº 32 

Referência CVC#37 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: quartzo; relíquias de espinela; moscovite fina (sericite); hematite lamelar; 
fosfatos de alumínio e ferro 
Secundária: fosfatos de alumínio e ferro; magnetite; martite; clorite;  

Associação mineral 
acessória 

Primária: zircão; moscovite; turmalina; xenótimo 
Secundária: pirite, calcopirite e fosfatos de terras raras leves  

Descrição  

Caracterização macroscópica: “Quartzito com ferro” (30-60%) de granularidade fina, carácter 

ferromagnético moderado e intercalações centimétricas de metapelitos. Apresenta fracturação evidente, a qual 

é selada por hidróxidos de ferro e fosfato de alumínio e ferro; ocasionalmente observam-se sulfuretos de ferro 

e cobre. 

Caracterização microscópica: Quartzito deformado e metassomatizado com textura granoblástica e 

enriquecimento relativo de óxidos de ferro (30 a 60 %). As principais microestruturas são devidas a dissolução 

sob pressão e arranjos locais que reflectem endurecimento seguido de recuperação dinâmica incipiente do 

quartzo, para da rede tardia de fracturas. Tal como assinalado para amostras congéneres, a associação 

primária compreende essencialmente quartzo + relíquias de espinela oxidadas + sericite + fosfato de alumínio, 

ferro, cálcio e bário + sericite ± zircão (evidenciando ocasionais orlas de xenótimo) ± turmalina. A associação 

mineral secundária consiste em magnetite variavelmente martitizada + fosfatos de alumínio e ferro + clorite ± 

fosfatos de terras raras leves e pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio. 

As espinelas primárias, de origem detrítica provável, ocorrem sob a forma de esparsos grãos arredondados de 

granularidade fina a média, cujos núcleos mal preservados de magnetite são envolvidos por um manto de 

maghemite/hematite. A hematite lamelar é escassa e apresenta granularidade fina a muito fina, fazendo-se 

acompanhar por sericite; a recristalização deste óxido dá origem a uma geração tardia de espinela (magnetite), 

tendencialmente (sub)euédrica e grosseira (que, por vezes, coexiste com fosfatos de alumínio e ferro), 

subsequentemente oxidada (martitização parcial ou total). Em comparação com as amostras CVC#34 e 

CVC#35 a quantidade relativa de hematite lamelar é consideravelmente menor, aumentando a componente 

espinelífera tardia.  

Os fosfatos precoces apresentam hábitos arredondados, granularidade grosseira e crescimento por 

vezes zonado (aumento dos conteúdos em ferro relativamente aos de alumínio do núcleo para o bordo); o 

desenvolvimento destes fosfatos é posterior à hematite lamelar, mas anterior ou contemporâneo das espinelas 

tardias. Os fosfatos secundários, preenchendo fracturas e/ou selando espaços intersticiais, apresentam 

composição diversa, salientando-se as fases ricas em: (i) ferro, alumínio e cálcio de granularidade fina; (ii) 

 
Fig. 32 Fotografia da 
lâmina delgada polida 

da amostra CVC#37 
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ferro, cálcio, magnésio e bário de granularidade média a fina. Ocasionalmente, acompanhando estas fases 

secundárias, observam-se grãos micrométricos (sub)euédricos de pirite e calcopirite. 

 

Estampa 32: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz transmitida duplamente polarizada) Detalhe da matriz do 

quartzito ilustrando o preenchimento intersticial por quartzo criptocristalino e sericite (ser). Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 

5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada) aspecto geral da distribuição dos óxidos de ferro (espinela martitizada). Fotomicrografia 

nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 45X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) pormenor da martitização da magnetite resultante da 

recristalização da hematite lamelar. Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) 

Relíquias de hematite lamelar (Hem l) em agregado recristalizado de magnetite coexistente com fosfatos de alumínio e ferro (PAlFe).  
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Ficha nº 33 

Referência CVC#38 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: quartzo; relíquias de espinela; hematite lamelar; PAlFe; sericite 
Secundária: PAlFe; PHREE 

Associação mineral 
acessória 

Primária: zircão; turmalina 
Secundária: PHREE; 

Descrição  

Caracterização macroscópica: “Quartzito com ferro” (< 30%) com fraco carácter ferromagnético, 

cortado por fracturas tardias preenchidas por hidróxidos de ferro e alumínio. Observam-se ainda nódulos 

quartzosos cortados por descontinuidades que não se estendem para a rocha encaixante. 

Caracterização microscópica: Quartzito deformado com indícios de metassomatismo e apresentando 

textura granoblástica contendo menos de 30% de óxidos de ferro. A associação mineral primária é 

essencialmente constituída por quartzo + hematite + relíquias de magnetite + sericite + fosfato de alumínio, 

ferro, cálcio e bário; as fases acessórias incluem zircão (ocasionalmente evidenciando orlas de xenótimo) ± 

turmalina. A associação mineral secundária compreende magnetite variavelmente martitizada + fosfatos de 

alumínio e ferro ± clorite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio. 

Tal como assinalado para metassedimentos análogos, as microestruturas de maior relevo são devidas à 

progressão de mecanismos de dissolução sob pressão, para além de fracturas inter-transgranulares 

relativamente tardias. 

Em termos gerais, as características mineralógicas e texturais são similares às descritas em amostras 

equivalentes, o mesmo acontecendo com a cronologia relativa das várias fases de óxidos e/ou fosfatos.  

 

 
Fig. 33 Fotografia 
da lâmina delgada 
polida da amostra 

CVC#38 
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Estampa 33: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) Aspecto geral do quartzito, 

ilustrando a distribuição espacial/matricial dos agregados de óxidos de ferro para além das fracções micáceas e quartzosas finas. 

Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz transmitida simplesmente polarizada) Efeitos heterogéneos devidos a forte 

dissolução/reprecipitação de quartzo e fracturação intracristalina, para além da distribuição das fases (hidr)óxidas. Fotomicrografia nº 3 

(ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) detalhe da martitização (Mrt) quase completa de magnetite 

(Mgt) gerada por recristalização da hematite lamelar (Hem l). Fotomicrografia nº4 (ocular 10X/22; objectiva 40X/0.75, em luz reflectida 

simplesmente polarizada) cristalização dos fosfatos de ferro e alumínio (PAlFe) a partir da vaza sedimentar; nota-se o desenvolvimento de 

hematite lamelar nos bordos do fosfato. Fotomicrografia nº5 e 6 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz transmitida duplamente e 

simplesmente polarizada, respectivamente) “Nódulo” quartzoso no seio do quartzito, cortado por uma descontinuidade que não se estende 

para a matriz envolvente.  
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Ficha nº 34 

Referência CVC#39 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: Quartzo; hematite lamelar; relíquias de magnetite detrítica; sericite 
Secundária: PAlFe; martite; magnetite  

Associação mineral 
acessória 

Primária: Zircão; turmalina 
Secundária: PLREE; PHREE; PAlFe 

Descrição  

Quartzito deformado e metassomatizado, apresentando textura granoblástica e conteúdo em óxidos de ferro 

variável entre 30 a 60 %. A associação mineral primária compreende quartzo + hematite lamelar + relíquias de espinela 

(fortemente oxidadas) + sericite + fosfatos (de alumínio, ferro, cálcio e bário) ± zircão ± turmalina. A associação mineral 

secundária, preenchendo descontinuidades estruturais e/ou integrando os produtos de alteração de fases primárias, 

consiste em magnetite martitizada + hematite + fosfatos de alumínio e ferro + clorite ± fosfatos de terras raras leves e 

pesadas ± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio. As microestruturas de deformação dominantes denotam a progressão 

de mecanismos de dissolução sob pressão e cedência intracristalina do quartzo (endurecimento a frio seguido de 

recuperação dinâmica incipiente), complementados por arranjos texturais tendencialmente orientados dos filossilicatos 

primários intersticiais. Localmente, a fracturação é intensa e as descontinuidades de maior importância manifestam 

preenchimento significativo polifásico. 

As espinelas primárias (detríticas) são escassas e ocorrem sob a forma de grãos arredondados de granularidade 

fina a média com núcleos mal preservados de composição magnetítica ou, mais raramente, cromítica; estes núcleos são 

envolvidos por mantos de maghemite/hematite que em alguns casos revelam texturas de reequilíbrio (crescimento) tardio, 

gerando contornos regulares. Tais arranjos texturais podem ser totalmente obliterados nos casos em que a oxidação tardia 

é muito intensa; a (re)homogeneização conduz a agregados opticamente indistinguíveis, genericamente classificados 

como hematite granular. O desenvolvimento da hematite lamelar é relativamente precoce, apresentando granularidade 

fina a muito fina e quase sempre acompanhada por sericite; frequentemente revela orientação preferencial, embora tenda 

a moldar-se ao contorno das fases minerais detríticas (nomeadamente, quartzo). A sua recristalização heterogénea 

concorre para o desenvolvimento de agregados de hematite granular e/ou de espinelas secundárias (magnetite, 

subsequentemente martitizada). Estas últimas, especialmente abundantes nos domínios sujeitos a forte metassomatismo, 

desenvolvem grãos (sub)euédricos de granularidade variável, fazendo-se acompanhar por diversas fases minerais 

secundárias (clorite, fosfatos de terras raras, fosfatos de alumínio, ferro, bário e cálcio). 

Os fosfatos precoces apresentam hábitos arredondados, granularidade grosseira e, com frequência, 

crescimento zonado; estes fosfatos sobrepõem-se aos agregados de hematite lamelar e em diversas situações são 

afectados pelas espinelas secundárias. Os fosfatos tardios (secundários) integram as associações minerais que selam 

fracturas ou espaços intersticiais em domínios afectados por facturação e manifestam composição rica em: (1) ferro, 

alumínio e cálcio, de granularidade fina; ou (2) cálcio, magnésio e bário, de granularidade média a fina. 

Regista-se, por último, a presença de preenchimentos polifásicos de fracturas constituídos por quartzo e fosfato 

de ferro e alumínio ± fosfatos de terras raras leves, antecedendo a deposição de (hidro)apatite [grãos arredondados 

 
Fig. 34 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
de CVC# 39 
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isentos de efeitos de corrosão] + clorite rica em ferro [coloração esverdeada com hábito prismático de granularidade fina] 

+ fosfatos de ferro e alumínio + hidróxidos de ferro e alumínio. Tardiamente ocorre precipitação de hidróxidos de ferro em 

fracturas que se dispõem perpendicularmente à descontinuidade principal. 

 

 

Estampa 34: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) Relíquia de espinela 

envolvida por manto de composição hematítica (cujos bordos evidenciam crescimento tardio) no seio de agregado de hematite 

lamelar/granular. Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz reflectida simplesmente polarizada) Magnetite 

(martitizada) crescendo sobre hematite lamelar que contornam os grãos de quartzo detríticos. Fotomicrografias nº 3 e 4 (ocular 10X/22; 

objectiva 5X/0.15, em luz reflectida simplesmente polarizada e luz transmitida simplesmente polarizada) Preenchimento polifásico de 

descontinuidade estrutural, contactando quartzito (à direita) rico em hematite granular; observam-se pelo menos 4 fases de abertura, 

documentadas pela deposição de: (1) apatite e clorite; (2) fosfatos, quartzo e óxidos de ferro; (3) Quartzo e apatite; (4) hidróxidos de ferro, 

alumínio e manganês. Regista-se ainda a presença de filonete tardio, perpendicular à fractura principal, preenchido por óxidos de ferro.   
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Ficha nº 35 

Referência CVC#40 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito sem ferro” 
metassomatizado  

Classificação 
Microscópica 

“Quartzito sem ferro” 
"metassomatizado 

Associação mineral 
principal 

Transparentes: quartzo, clorite, apatite, fosfatos de aluminio e ferro 
Opacos/Semi-opacos: hematite, hidróxidos de ferro e aluminio 

Associação mineral 
acessória 

Transparentes: sericite, zircão, fosfatos de terras raras leves e pesadas, turmalina. 
Opacos/Semi-opacos: pirite 

Descrição  

Quartzito com textura granoblástica preservando efeitos de dissolução heterogénea particularmente 

intensos nos domínios afectados por evidente fracturação intergranular (localmente transgranular). A 

associação mineral primária é essencialmente constituída por quartzo (> 95%) de granularidade média a fina, 

o qual se faz acompanhar por quantidades acessórias de espinelas fortemente oxidadas [mas preservando 

núcleos-relíquia de magnetite ou cromite], zircão, turmalina e escassa sericite e hematite lamelar; por vezes, 

os espaços intersticiais da matriz contêm ainda hidróxidos de ferro e alumínio. A associação mineral 

secundária, selando fracturas, compreende fosfatos (de alumínio, ferro, bário e cálcio), hidróxidos de ferro e 

alumínio, e óxidos (aciculares) de titânio; como fases acessórias desta associação tardia observam-se clorite, 

fosfatos de terras raras leves e pesadas e apatite. 

 

 

Estampa 35: Fotomicrografia nº1 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente polarizada) Aspecto geral do quartzito 

recortado por fracturas inter-transgranulares preenchidas por fosfatos de alumínio e ferro (e.g. lazulite, scorzalite, rockbridgeite) óxidos de 

ferro (e.g. hematite), hidróxidos de ferro e alumínio (e.g. alumogoethite, goethite) e óxidos de titânio (e.g. rútilo) e apatite. Note-se a presença 

de fases minerais com hábito acicular de coloração acastanha, correspondendo a hidróxidos de alumínio e ferro. Fotomicrografia nº2 - 

(ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida simplesmente polarizada) Pormenor do quartzito cortado por fracturas inter-

transgranulares preenchidas por hidróxidos de ferro e titânio (HydrOxFe) e óxidos de titânio e ferro (OXTiFe).  

 
Fig. 35 Fotografia da 
lâmina delgada polida 
da amostra CVS1#10  
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Ficha nº 36 

Referência CVC#41 Localização Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

Quartzito com ferro 
especular 

Classificação 
Microscópica 

Quartzito com ferro 
especular e granular 

Associação mineral 
principal 

Primária: quartzo; hematite lamelar;  
Secundária: fosfatos de ferro e alumínio 

Associação mineral 
acessória 

Primária: relíquias de espinela (magnetite e cromite); sericite; fosfatos de alumínio e 
ferro; zircão. 
Secundária: pirite; fosfatos de terras raras leves. 

Descrição  

Quartzito com textura grano-porfiroclástica, relativamente enriquecido em óxidos de ferro (30-60%) e 

relevando achatamento evidente dos seus constituintes primários (devido a dissolução sob pressão) 

concordante com a foliação/xistosidade. A associação mineral primária inclui quartzo + hematite lamelar + 

relíquias de espinela (magnetite e cromite) ± sericite ± fosfatos de ferro e alumínio ± zircão  turmalina. A 

associação mineral secundária fosfatos de alumínio e ferro  fosfatos de terras raras leves  pirite. Em 

comparação com outras amostras congéneres, este exemplar apresenta hematite lamelar em quantidade 

superior à da magnetite/martite. 

Os domínios porfiroclásticos contêm grãos arredondados heterométricos, mas de maiores dimensões, 

de quartzo e de relíquias de espinela (núcleos de composição magnetítica ou cromítica envolvidos por mantos 

de maghemite/hematite) que se distribuem no seio de uma matriz (muito) fina rica em hematite lamelar 

contendo quantidades acessórias variáveis de sericite, zircão, turmalina e fosfatos de ferro e alumínio (poalha); 

com frequência, a sericite e a hematite lamelar desenvolvem texturas orientadas que se moldam/contornam os 

porfiroclastos. 

Os domínios granoblásticos são caracterizados por diminuição relativa da componente matricial e 

aumento da abundância de magnetite secundária (subsequentemente sujeita a martitização de intensidade 

variável), resultante da recristalização de hematite lamelar. Os grãos (sub)euédricos de magnetite/martite 

secundária apresentam granularidade média a grosseira e com frequência são acompanhados por produtos 

de recristalização dos fosfatos matriciais: i.e. fosfatos de granularidade grosseira e hábito arredondado com 

crescimento zonado (alternâncias entre bandas relativamente ricas em alumínio e bandas enriquecidas em 

ferro e alumínio; fotomicrografia 4) em cujos bordos se verifica por vezes a precipitação de hematite lamelar 

fina sem qualquer orientação preferencial. 

A rede de fracturas que corta o quartzito apresenta preenchimentos de quartzo [granularidade 

grosseira], fosfatos (de alumínio e ferro e de terras raras leves) e pirite.  

 
Fig. 36 Fotografia da 
lâmina delgada 
polida da amostra 
CVC# 41 
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Estampa 36: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 45X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) Pormenor de um grão 

detrítico de espinela (com núcleo magnetítico, Mgt) quase totalmente martitizada (Mrt), contornado por agregados de hematite lamelar 

(Hem l). Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 45X/0.75, em luz transmitida duplamente polarizada) Grãos de quartzo (Qz) com 

bordos dissolvidos e matriz fina de quartzo criptocristalino + sericite (Ser). Fotomicrografia nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz 

reflectida simplesmente polarizada) Recristalização da hematite lamelar gerando magnetite (Mgt) subsequentemente martitizada (Mrt). 

Fotomicrografia nº4 ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz transmitida duplamente polarizada) pormenor de fosfatos de alumínio e ferro 

(PAlFe) contornados por hematite lamelar não orientada.  
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Ficha nº 37 

Referência CVC#41 Localização 
Carvalhosa 

Classificação 
Macroscópica 

“Quartzito com ferro” 
Classificação 
Microscópica 

“Quartzito com ferro” 

Associação mineral 
principal 

Primária: quartzo; relíquias de espinela; sericite; hemetite lamelar 
Secundária: PAlFe; hematite granular; magnetite 

Associação mineral 
acessória 

Primária: PAlFe; zircão; turmalina 
Secundária: Clorite; PLREE; PHREE; PThLREE (?); PZr (?) 

Descrição  

Quartzito deformado e metassomatizado, apresentando textura granoblástica e quantidades relativas 

de óxidos de ferro variáveis entre 30 a 60%. A associação mineral primária é constituída por quartzo + hematite 

lamelar + relíquias de espinela + sericite + fosfatos (de alumínio, ferro, cálcio e bário) ± zircão (com orlas de 

xenótimo) ± turmalina. A associação mineral secundária compreende hematite granular + magnetite 

(variavelmente martitizada) + fosfatos de alumínio e ferro ± clorite ± fosfatos de terras raras leves e pesadas 

± fosfatos de tório ± fosfato de zircónio. Tal como assinalado para amostras congéneres, as principais 

microestruturas testemunham a progressão heterogénea de processos de dissolução sob pressão, localmente 

complementadas por cedência intracristalina do quartzo (essencialmente marcada por endurecimento) e fabrics 

dos filossilicatos e hematite lamelar; acrescem a estas as microestruturas devidas a fracturação inter-

transgranular que, localmente, podem dar origem a redes densas (conectadas). Em termos de cronologia 

relativa de deposição dos óxidos e fosfatos, mantêm-se as inferências registadas para outras amostras da 

mesma unidade lito-estratigráfica. 

 

 

 
Fig. 37 Fotografia 
da lâmina delgada 
polida da amostra 

CVC# 41 
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Estampa 37: Fotomicrografia nº 1 (ocular 10X/22; objectiva 45X/0.75, em luz reflectida simplesmente polarizada) Pormenor de grão de 

cromite (Cr) incluso em magnetite (Mgt) martitizada (Mrt). Fotomicrografia nº 2 (ocular 10X/22; objectiva 5X/0.15, em luz reflectida 

simplesmente polarizada) Recristalização parcial dos agregados de hematite lamelar (Hem l) gerando magnetite (Mgt) posteriormente 

martitizada (Mrt). Esta martitização ocorre preferencialmente ao longo de fracturas, bordos e planos da clivagem octaédrica da espinela. 

Fotomicrografia nº 3 (ocular 10X/22; objectiva 10X/0.30, em luz transmitida simplesmente polarizada) Modos de ocorrência dos fosfatos de 

alumínio e ferro (PAlFe – coloração azulada) e dos fosfatos de ferro e alumínio (coloração acastanhada a amarelada). Imagem 

composicional nº4 (microscópio electrónico de alta resolução, ampliação de 150X) agregados hematíticos grosseiros resultantes da 

recristalização heterogénea de hematite lamelar (sem inversão estrutural). Imagem composicional nº 5 (microscópio electrónico de alta 

resolução, ampliação de 230X) Grão de zircão (Zm – parte inferior da imagem) com orlas descontínuas de xenótimo (PHREE). O grão de 

zircão é envolvido por agregados de hematite lamelar que localmente revelam orientação preferencial; a recristalização heterogénea da 

hematite lamelar conduz ao desenvolvimento de hematite granular ou magnetite. Fotomicrografia nº 6 (microscópio electrónico de alta 
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resolução, ampliação de 75X) desenvolvimento precoce de fosfatos de alumínio e ferro (a partir de material fosfatado intersticial) envolvidos 

por hematite lamelar. 


