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RESUMO 

O Jazigo de Ferro de Moncorvo está inserido no contexto da Zona Centro Ibérica e a sua 

formação está relacionada com um dos principais períodos globais de formação de ironstones 

do Fanerozoico, o Ordovícico. Durante o Arenigiano médio e num período transgressivo 

depositou-se numa plataforma marinha uma sequência rica em ferro, representada 

atualmente pelo Membro Malhada da Formação Marão. No flanco sul do sinclinório de 

Moncorvo, na região de Felgueiras, esta unidade estratigráfica é formada por pelitos e 

quartzovaques ricos em ferro, enquanto que na Mua, flanco norte do anticlinório de Carviçais, 

é constituída por quartzovaques a grauvaques líticos ricos em ferro. 

A presença de silicatos de ferro, magnetite e estratificações plano paralelas na sequência rica 

em ferro em Felgueiras indicam deposição abaixo do nível de base das ondas normais em 

condições altamente redutoras. Já na Mua, a deposição do ferro ocorreu acima do nível de 

base das ondas normais em condições redutoras, mas não o suficiente para permitir a 

formação de filossilicatos de ferro. A principal fonte do ferro deve ter sido o continente, como 

indicam a anomalia média de (Eu/Eu*)SN = 1.18. Contudo, a presença de concentrações 

relativamente altas de Co, V, Cr, Zn, Pb, Cu e Ni nos óxidos de ferro e valores pontuais de 

(Eu/Eu*)SN também altos (até 1.39) sugerem uma possível contribuição vulcanogénica. 

Quanto ao padrão de deformação, observou-se que a 1ª fase da Deformação Varisca foi 

responsável pela formação de sequências de dobras com até centenas de metros de 

comprimento com forte vergência para norte. Além disto, a partição da deformação da fase 

D1 foi responsável pela formação de um desligamento esquerdo no flanco sul do Sinclinal da 

Mua devido a menor resistência reológica da sequência rica em ferro. Paralelamente, um 

metamorfismo prógrado do tipo Barroviano afetou as rochas da região, alcançando a fácies 

xistos verdes até a zona da biotite. Segundo a composição química das clorites e magnetites, 

a temperatura do metamorfismo regional foi entre 400 e 500 °C. Em seguida, na região da 

Mua, a instalação do granito de Carviçais foi responsável pelo metamorfismo de contacto, 

causando a formação de andaluzites. 

Em relação às texturas petrográficas, o processo de recristalização dinâmica associado a 

circulação de fases fluidas causou a dissolução parcial e/ou total dos grãos de quartzo e 

precipitação de novas fases minerais. Nos quartzitos puros, onde predomina a estrutura 

suportada por grãos, estas novas fases precipitaram-se nos espaços intersticiais formados 

após a dissolução dos novos grãos e sub-grãos. Por outro lado, na sequência rica em ferro 

predomina a estrutura suportada pela matriz e, assim, os minerais com ferro controlaram a 

formação da textura da rocha pois esta é a fase mais fraca reologicamente. Nos locais onde 

a componente de cisalhamento puro da fase D1 foi predominante, formaram-se agregados 

policritalinos paralelos à estratificação, porém com cristais sem orientação preferencial. Já 
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onde predominou a componente de cisalhamento simples, como no flanco sul do Sinclinal da 

Mua, os óxidos de ferro granulares foram recristalizados em especularite paralelamente a 

direção do desligamento. 

Do ponto de vista geoquímico, a concentração do fósforo na rocha é controlada pelo ferro 

devido ao mecanismo de precipitação deste elemento associado aos colóides de 

oxihidróxidos de ferro no fundo marinho. Por sua vez, a maior parte da concentração dos 

ETRs está relacionada aos fosfatos devido aos processos de substituição catiônica. Além 

disto, as anomalias de (Ce/Ce*)SN indicam que o Membro Malhada se depositou em condições 

anóxidas. Do ponto de vista económico, os ETRs de Moncorvo ocorrem em concentrações 

relativamente baixas, contudo, a predominância de apatite em Felgueiras pode vir ser um 

diferencial na exploração dos ETRs devido a facilidade de extração química destes elementos. 

Por último, a FRX e DRX portátil mostraram-se aplicáveis no controlo de qualidade da 

exploração de minérios de ferro através do uso das suas análises em chaves de classificação 

de minérios. Após os testes, o aparelho Delta (FRX portátil) apresentou melhor exatidão para 

as análises de Fe2O3, enquanto que o Titan foi mais exato nas análises de P2O5. Em relação 

a DRX, após o refinamento de Rietveld, o aparelho portátil TERRA mostrou-se mais exato do 

que o X’Pert no geral devido principalmente a redução do efeito da orientação preferencial 

dos minerais lamelares. Por fim, a DRX mostrou-se útil para identificar e quantificar os 

minerais portadores do ferro e minerais de ganga. 

Palavras chave: Moncorvo, minério de ferro, ironstones, DRX, FRX, controlo de qualidade 
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ABSTRACT 

The Moncorvo Iron Ore Deposit is situated in the Central Iberian Zone and its sedimention is 

related to one of the majors global events of ironstones formation of the Phanerozoic, the 

Ordovician. During the medium Arenigian stage and during a trasgressive period the iron rich 

sequence was deposited on a marine platform, currently represented by Malhada Member of 

the Marão Formation, . On the southern limb of the Moncorvo synclinorium, on the Felgueiras 

region, this stratigraphic unit is formed by iron rich mudrocks and quartzwakes, while in the 

Mua region, northern limb of Carviçais anticlinorium, it is composed by quartzwackes and lithic 

greywackes rich on iron. 

The presence of iron filosilicates, magnetite and plane parallel stratifications in the iron rich 

sequence in Felgueiras indicate deposition bellow the base level of normal waves during highly 

reducing conditions. In the other side, at Mua region the iron deposition happened above the 

base level of normal waves under reducing conditions, but not reducing enough to allow the 

formation of iron filosilicates. The main source of iron must have been the continent, as 

indicates the average anomaly of (Eu/Eu*)SN = 1.18. However, the relative high levels of Co, 

V, Cr, Zn, Pb, Cu e Ni in the iron oxides and isolated high concentrations of (Eu/Eu*)SN (as 

high as 1.39) suggests a possible vulcanic contribuition. 

Regarding for deformation pattern, the 1st variscan deformation phase (D1) was responsable 

for the formation of the folded sequences with wave lenghts as long as hundreds of meters 

and with vergence to north. Besides that, the D1 partition was responsable for the formation of 

a left sharing on the southern limb of the Mua Syncline due to the weaker rheological resistence 

of the iron rich sequence. Simultaneously, the region was afected by a prograde meptamorphic 

event of Barrowvian type, which reached the biotite zone of green schist facies. According to 

the chemical composition of the chlorites and magnetites, the temperature of the regional 

metamorphism was between 400 and 500 ºC. Next, in the Mua region, the intrusion of the 

Carviçais granite was responsable for the contact metamorphism event, causing andalusite 

formation. 

Concerning about the petrographic textures, the dynamic recrystalization process related to 

the fluids flow caused partial and/or total dissolution of quartz grains and precipitation of new 

minerals phases. These new phases precipitated in the interstitial spaces formed after the 

dissolution of new and sub-grains in the pure quartzites, where predominates the clast-

supported framework. On the other side, in the iron rich sequence prevails the matrix-

supported framework and, therefore, the iron bearing minerals control the texture development 

of the rock because these phases are rheologicaly weaker. Where the pure shear related to 

the D1 phase reigned, granular polycrystalline aggregates were formed parallel to the 

stratification, yet the crystals do not present preferential orientation. Preferentially oriented 
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specularite crystals formed after granular oxides paralllel to the shearing direction on the 

sourthen limb of Mua Syncline, where simple shear component dominated. 

From the geochemical point of view, the phosphorous concentration on the rocks is controlled 

by the iron content due to the precipitation mecanism of this element associated to colloids of 

iron oxihydroxides in the bottom of the ocean. In turn, the major concentration of REE is related 

to the phosphate minerals due to ionic substitution process. In addition, the (Ce/Ce*)SN 

anomalies point that the Malhada Member was deposited under anoxide conditions. On the 

economic perspective, the REE from Moncorvo are relatively low, but, the predominance of 

apatite as the main phosphate in Felgueiras can be an advantage for the REE exploitation 

because of the easiness of chemical extraction of these elements. 

Finally, the portable XRF and XRD demonstrated to be applicable on the grade control of iron 

ores exploitation through using its analysis on ore classification methods. After the tests, the 

equipment Delta (portable XRF) presented a greater accuracy for Fe2O3 analysis, while the 

equipment Titan had a greater accuracy for P2O5. For the other elements of interest, SiO2 e 

Al2O3, the performance of both equipments were similar. Regarding to the XRD, after the 

Rietveld refinamento, the portable instrument TERRA presented more accurate results then 

the X’Pert in general mainly because it reduced preferential orientation effect of lamelar 

minerals. At last, the XRD analysis showed to be usefull to identify and quantify the iron bearing 

minerals and gangue minerals. 

Key words: Moncorvo, iron ore, ironstones, XRD, XRF, grade control 
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BREVE NOTA AO LEITOR BRASILEIRO 

Esta tese foi escrita em português europeu e, devido as diferenças existentes em relação ao 

português sul-americano, é importante comentá-las com o objetivo de facilitar o entendimento 

da mesma pelo leitor brasileiro. Citam-se algumas diferenças, como o uso de acentos agudos 

no lugar de acentos circunflexos (p. ex. “tectónico” e “tectônico”) e a terminação dos minerais 

em “e” ao invés do “a”, como no português brasileiro (p. ex. “hematite” e “hematita”). Outra 

diferença entre as duas variações da língua portuguesa é o uso do termo petrográfico “xisto”. 

Em Portugal, quando acompanhado do adjetivo “argiloso”, este termo é usado para denominar 

rochas argilosas ou silto-argilosas com xistosidade e de baixo grau metamórfico que no Brasil 

são denominadas por “folhelhos”. A ausência do acento agudo nos éons “Fanerozoico”, 

“Proterozoico” e “Arcaico” e a terminação dos períodos da Era Paleozoica, como “Ordovícico” 

são outras diferenças observadas. Desta forma, apresenta-se um pequeno léxico do 

português europeu para o português brasileiro: 

Portugal Brasil 
Anião Ânion 
Arcaico Aqueano 
Bandado 
Berthierine 
Calibre 

Bandamento 
Berthierina 
Classificação 

Catião Cátion 
Corta Cava 
Desligamento Transcorrência 
Eletrão Elétron 
Exatidão Acurácia 
Facto Fato 
Ião Íon 
Lavaria Usina de beneficiamento mineral 
Levantamento geológico Mapeamento geológico 
Libertação Liberação 
Plagioclase Plagioclásio 
Recolha Coleta (de amostras) 
Registo Registro 
Senestra Sinistra 
Siliciosa Silicosa 
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1.1. Relevância e motivação para o tema da tese 

As matérias-primas minerais passaram por um período de grande valorização entre 2005 e 

2012 (Erten & Ocampo, 2012), levando a um aumento significativo na produção de minério de 

ferro nas minas em laboração em todo o mundo e pela procura de novos jazigos (USGS, 

2017). Paralelamente, observou-se uma queda gradual nos teores das minas já em 

exploração, o que aumentou a necessidade de sistemas de controlo e produção mais 

eficientes. Por exemplo, o teor médio de Fe do minério produzido na China caiu de 31% em 

2000 para 18% em 2013 (USGS, 2017). Assim, a crescente procura por minérios no início do 

século XXI aliado ao desenvolvimento de analisadores cada vez menores e processadores 

cada vez mais potentes (Sarrazin et al., 2005; 2008; Hall et al., 2012) criou a oportunidade do 

uso de equipamentos de Fluorescência de Raios-X (FRX) portáteis no controlo de qualidade 

das frentes de exploração. No entanto, o uso da Difração de Raios-X (DRX) também se 

mostrou uma alternativa importante para a melhoria da eficiência dos processos de 

concentração mineral, uma vez que os processos se baseiam nas propriedades químicas e 

físicas dos minerais, como densidade, carga superficial e susceptibilidade magnética. Desta 

forma, procurou-se avaliar não só o uso de um equipamento de DRX convencional (de 

bancada) na análise mineralógica quantitativa de minério de ferro, mas também o uso do 

inovador equipamento de DRX portátil TERRA. 

No início deste projeto, durante a revisão bibliográfica sobre o Jazigo de Ferro de Moncorvo, 

identificou-se a necessidade de fazer uma atualização sobre o conhecimento geológico do 

jazigo, já que existiam poucas publicações sobre o mesmo e algumas ferramentas úteis para 

o entendimento da sua génese ainda não haviam sido aplicadas, como o uso dos Elementos

de Terras Raras (ETRs) na avaliação das condições de oxidação do ambiente de deposição

e na origem do ferro (Klinkhammer et al., 1983; Derry & Jacobsen, 1990; Bau & Dulski, 1996;

Bekker et al., 2010; Planavsky et al., 2010). Além disto, as reservas de minério, a mineralogia

complexa, o ambiente geológico e o apoio da empresa Companhia Portuguesa do Ferro (CPF)

para a realização dos estudos foram motivadores para execução do trabalho em causa. Em

relação às reservas prováveis que podem atingir 1000 Mt de minério (Orey & Rebelo, 1983;

Orey, 1999), isto é algo relativamente excepcional para este tipo de jazigo (ironstones) dado

que, segundo Petranek (1997), são poucos os jazigos com reservas que chegam a valores

tão altos, como os jazigos de Minette, em França, e Gutmadingen, na Alemanha. Acrescenta-

se o facto da localização do Jazigo de Moncorvo ser próxima de grandes centros

consumidores de minério de ferro e a presença não negligenciável de ETRs (Figueiras et al.,

2015), pelo que foram factores que aumentaram a relevância deste estudo.
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Desta forma, a tese foi dividida em duas partes, a primeira dedicada à génese do Jazigo de 

Ferro de Moncorvo e a segunda à aplicação dos analisadores portáteis no controlo de 

qualidade da exploração de minérios de ferro. Com o objetivo de contextualizar o leitor, é 

importante destacar que os testes a FRX e DRX portáteis só foram possíveis de serem 

realizados graças ao apoio por parte das empresas Olympus e Dias de Sousa, sendo a última 

representante da Bruker, em Portugal. Assim, estas empresas disponibilizaram gratuitamente 

os equipamentos por uma semana para a investigação. 

1.2. Objetivos 

Os objetivos principais desta tese são os seguintes: 

• Contribuir para a melhor compressão sobre a génese do Jazigo de Ferro de Moncorvo 

através do levantamento de campo (dados sedimentológicos, estruturais e 

estratigráficos), estudos petrográficos e estudos geoquímicos. 

• Desenvolver a aplicação da FRX e DRX portáteis no controlo de qualidade da 

exploração de minérios de ferro. Para isto foi necessário avaliar a exatidão e precisão 

dos equipamentos e desenvolver uma metodologia específica. 

Para se alcançar estes objetivos principais foi necessário efectuar diversas etapas na 

investigação: 

• Revisão o estado da arte sobre a génese dos jazigos de ferro sedimentares; 

• Enquadramento na geologia da Zona Centro Ibérica tendo como foco principal as 

sequências sedimentares presentes na região em estudo; 

• Avaliar o ambiente de sedimentação do jazigo através da caracterização da 

estratigrafia, sedimentologia e geoquímica de rocha total e mineral com destaque para 

o significado dos ETRs. 

• Avaliar o papel da deformação e metamorfismo na formação do jazigo através da 

caracterização das principais estruturas de deformação e microtexturas petrográficas. 

• Revisão do estado da arte sobre a aplicação da FRX e DRX portátil na análise de 

geomateriais e os fundamentos físicos e análises por espectrometria de FRX e DRX. 

1.3. Um Breve Histórico sobre a Exploração Mineira no Jazigo de Ferro de Moncorvo 

Os primeiros indícios da exploração do ferro de Moncorvo remontam ao período pré-romano, 

tendo a exploração sido intensa entre os séculos XIV e XVIII (Sampelayo, 1929; Orey, 1999). 

Em tempos mais recentes, na segunda metade do século XIX, surgem as primeiras empresas 

mineiras interessadas na exploração das reservas de ferro de Moncorvo e a realização dos 

primeiros estudos sobre viabilidade técnica e económica para este efeito (Custódio, 2009). 

Porém, somente nos anos 50 do século XX acontece o primeiro e único período de exploração 
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industrial de minério na Serra da Carvalhosa pela empresa Ferrominas, SARL, do Grupo 

Champalimaud, enquanto que a empresa Minacorvo, do grupo alemão Thyssen, retomava a 

exploração da Mua. A corrida exploratória do ferro observada neste período foi fruto da 

elevada demanda causada pela reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. 

Contudo, na década seguinte, a queda do preço do minério de ferro, a intensificação do 

comércio transoceânico e a entrada em operação de grandes minas com um custo 

operacional bem menor, nomeadamente no Brasil e Austrália, levou a Ferrominas à falência. 

Ainda nos anos 60, a empresa Minacorvo realizou estudos técnicos para a abertura de uma 

mina no Cabeço da Mua com a construção de uma lavaria piloto na região; porém a mina não 

chegou a entrar em operação. Nos anos 70, há uma nova tentativa de relançar a exploração 

protagonizada pelo empresário do ramo siderúrgico, António Chapalimaud, buscando o 

aproveitamento do minério de Moncorvo na siderurgia localizada no Seixal. A ideia fracassou 

por causa da grande distância entre a mina e a indústria e o elevado custo de transporte. Após 

as mudanças políticas ocorridas em 25 de abril de 1977, a Ferrominas torna-se uma empresa 

pública e todas as concessões mineiras passaram a concentrar-se nas suas mãos, 

objetivando uma exploração em larga escala e competitiva no mercado internacional. 

Entretanto, o projeto foi abandonado pelo governo português em 1986 após a entrada do país 

na então Comunidade Económica Europeia (Centro de Documentação do Museu do Ferro, 

2012). 

Posteriormente, na passagem para o século XXI, aconteceu um novo ciclo de valorização do 

ferro impulsionado pelo forte crescimento da economia chinesa. De novo, o minério de ferro 

de Moncorvo voltou a chamar a atenção de empresas do setor mineiro. Em 2007 a empresa 

MTI assinou um contrato de prospeção e pesquisa das antigas concessões da Ferrominas na 

Serra do Reboredo e na Mua (flanco norte do Sinclinório de Moncorvo) e em 2011 a empresa 

CPF celebrou com o Estado Português um contrato para os direitos de prospeção e pesquisa 

no flanco sul do Sinclinório de Moncorvo, onde estão localizados os prospectos Felgueiras e 

Canada.  

Assim, o Jazigo de Ferro de Moncorvo constitui a maior reserva deste metal ainda por explorar 

na Europa Ocidental (Orey, 1999). A viabilidade de exploração de uma mina é uma questão 

extremamente complexa que depende de fatores económicos, políticos, sociais, ambientais e 

técnicos. Do ponto de vista técnico, o principal desafio que ainda persiste é a separação do 

fósforo do minério de ferro de Moncorvo. Porém, o desenvolvimento de novos processos de 

concentração de minérios mais baratos e o aproveitamento de subprodutos poderão viabilizar, 

num futuro próximo, a exploração do ferro de Moncorvo (Figueiras et al., 2015). 
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1.4. Enquadramento Geomorfológico do Jazigo de Ferro de Moncorvo 

A Península Ibérica é subdividida em três unidades morfoestruturais de acordo com a idade 

das suas formações geológicas: Maciço Ibérico, Bacias Mesozoicas e Bacias Cenozoicas 

(Pais et al., 2012; Pereira et al., 2014) (Figura 1.1). Do ponto de vista regional, o Jazigo de 

Ferro de Moncorvo encontra-se no contexto do Maciço Ibérico, unidade formada 

essencialmente por rochas pré-mesozoicas e caracterizada por superfícies de aplanamento 

afetadas pela dissecação fluvial e tectónica cenozoica (Ferreira & Ferreira, 2004). 

 
Figura 1.1: Unidades morfoestruturais da Península Ibérica (Pereira et al., 2014). 

Como consequência deste processo de arrasamento, as principais macroformas de relevo 

são as superfícies de aplanamento, cristas quartzíticas e inselbergs ou morros testemunhos. 

A principal superfície da Meseta Ibérica é denominada de Superfície Fundamental, a qual se 

formou pelo processo de erosão do Maciço Ibérico e deposição das bacias cenozoicas do 

Douro, na Meseta Norte, e do Tejo, na Meseta Sul (Figura 1.1). Em Portugal, a Superfície 

Fundamental da Meseta Norte é representada principalmente pelo Planalto Miranda-Sabugal 

e estende-se de forma mais ou menos regular até o acidente tectónico de Bragança-Vilariça-

Manteigas (Pais et al., 2012; Pereira et al., 2014). A altitude média de 600-800 m da Superfície 

Fundamental na Meseta Norte contrasta com os 200-300 m típicos da Meseta Sul por causa 

do processo de soerguimento tectónico que afetou principalmente a região norte (Pereira et 
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al., 2014). Na região de Torre de Moncorvo, esta superfície está presente desde a região de 

Freixo da Espada à Cinta, Carviçais, Lagoaça e estende-se até à região a norte de Mogadouro 

(Figura 1.2). 

Por outro lado, a formação das cristas quartzíticas está relacionada com a diferença de 

resistência das diferentes litologias ao processo de erosão (Pereira et al., 2015). Na Meseta 

Ibérica, estas cristas encontram-se associadas principalmente aos sinclinais paleozoicos e 

ocorrem em geral a 200 e 300 m acima da Superfície Fundamental. O Sinclinório de 

Moncorvo, estrutura que alberga o Jazigo de Ferro de Moncorvo, é um típico exemplo destes 

relevos residuais de dureza que forma serras com cristas alinhadas segundo as direções E-

W, ENE-WSW e WNW-ESE, desenhando uma estrutura em “V” a apontar para oeste (Figura 

1.2). 

Figura 1.2: Mapa geomorfológico da região do Sinclinório de Moncorvo. 

Outra característica importante na constituição do relevo da Meseta Ibérica é a compressão 

intraplaca que afeta a Península Ibérica desde o fim do Cretácico (De Vicente et al., 2011). 

Esta deformação é responsável pela formação de estruturas do tipo push-up e bacias de 

desligamento associadas às falhas de desligamento Bragança-Vilariça-Manteigas e 

Penacova-Vila Real-Verín, ambas com direção NNE-SSW. A Bacia da Vilariça, um dos 
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exemplos mais representativos das bacias de desligamento em Portugal, está localizada à 

oeste do Sinclinório de Moncorvo e caracteriza-se pelo seu aspecto alongado, estreito e 

limites definidos por escarpas de falhas (Figura 1.2:) (Pais et al., 2012; Pereira et al., 2015). 

Em relação à rede fluvial da Meseta Norte, a sua formação está fortemente relacionada com 

a evolução tectónica do Maciço Ibérico ao longo do Cenozoico. Até ao Pliocénico, os 

sedimentos provenientes da erosão do Maciço Ibérico eram transportados em direção a Bacia 

Cenozoica do Douro por uma rede fluvial endorreica (Pereira et al., 2000). Contudo, o ápice 

da deformação intraplaca no início do Quaternário teria causado o soerguimento do Maciço 

Ibérico, o que provocaria a inversão da drenagem do Rio Douro (De Vicente et al. 2011). 

Segundo Pereira et al. (2000), este processo teria ocorrido através da captura da drenagem 

endorreica pelo sistema de drenagens atlântica (pré-Douro). As principais evidências deste 

processo são os registos sedimentares preservados no interior das bacias que preenchem as 

falhas Manteigas-Vilariça-Bragança e Penacova-Vila Real-Verín (Pereira et al., 2000). Outras 

características que favorecem este modelo são os perfis transversais muito verticais em zonas 

de granitos, como no Douro Internacional, e o pronunciado declive observado no perfil 

longitudinal entre Paradela e Lagoaça. 

Na região de Moncorvo, provavelmente o principal exemplo do condicionamento que a 

drenagem fluvial sofre pela tectónica é dado pelo Rio Douro na zona da Quinta do Vale Meão. 

Neste ponto, os rios Douro e Sabor, que correm em direção a oeste, são gradualmente 

influenciados pelo sistema de falhas NNE-SSW ao se aproximarem da Falha da Manteigas-

Vilariça-Bragança e, no encontro dos dois rios, o Douro que corre para norte faz uma curva 

com praticamente 180º e passa a correr para sul antes de voltar a correr em direção ao 

Atlântico (Figura 1.2). 

1.5. Trabalhos Anteriores sobre o Jazigo de Ferro de Moncorvo 

Um dos estudos geológicos-mineiros mais antigos realizados sobre o Jazigo de Ferro de 

Moncorvo foi o de Sampelayo (1929) e constitui um marco histórico no seu conhecimento 

científico. Este extenso estudo apresenta um enquadramento geológico geral através de 

cortes geológicos e descrição detalhada dos afloramentos. Descrições sobre as 

características sedimentares e paleontológicas também são apresentadas para definir a sua 

estratigrafia geral. Além disto, o autor apresenta diversas análises químicas e um breve estudo 

sobre seu comportamento metalúrgico. Por fim, são apresentados os primeiros cálculos de 

reserva que indicam um valor na ordem de 300 a 500 milhões de toneladas de minério, 

servindo para ressaltar a importância estratégica do jazigo no contexto global. 

Neiva (1949) apresenta o primeiro estudo petrográfico sobre os principais jazigos de minério 

de ferro portugueses devido a crescente necessidade de se desenvolver a indústria 
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siderúrgica nacional, como descreve o autor. Como principais fontes de matéria prima em 

potencial para esta indústria, o autor descreve os principais minerais de minério e de ganga 

dos jazigos de Guadramil, Moncorvo, Serra do Marão (Vila Cova) e Alentejo, além de 

informações sobre sua composição química, granulometria, beneficiação e reservas. 

Baseado nos trabalhos mineiros realizados à época na área das Fragas da Carvalhosa 

(sanjas, galerias e chaminés), Thadeu (1952) descreve a sua sucessão litoestratigráfica, 

conteúdo paleontológico, estruturas de deformação e teores químicos das camadas 

mineralizadas presentes na área. Também é realizada uma breve descrição dos óxidos de 

ferro, sua textura e distribuição. Uma possível origem marinha do jazigo é atribuída pelo autor, 

seguida pela recristalização tardia devido a intrusão dos corpos graníticos vizinhos. Por último, 

é apresentada uma estimativa de 4 milhões de toneladas de reserva para este jazigo com um 

teor de 50 % de Fe e 20 % de Si. 

O estudo de Ribeiro & Rebelo (1971) baseia-se no levantamento geológico realizado na Serra 

do Reboredo, Mua e nas áreas vizinhas, além da descrição de um total de 4 015 m de 

sondagens. Os autores apresentam uma breve descrição da litoestratigrafia do jazigo, os 

principais tipos macroscópicos de minério e as estruturas de deformação. Por fim, é reforçada 

a hipótese de uma origem marinha do jazigo relacionada com a deposição do ferro numa 

plataforma pouco profunda. 

A continuidade do jazigo de ferro para leste da Carvalhosa é descrita brevemente por Rebelo 

(1980), a qual ocorre na forma de um sinclinal aberto e encontra-se separada do restante do 

jazigo por uma falha esquerda com rejeito de cerca de 500 m de comprimento. Pela descrição 

do autor, esta sequência rica em ferro parece ser semelhante à da Carvalhosa, isto é, 

quartzitos com óxidos de ferro (hematite e magnetite) e diferentes tons de cinza (moscovite?). 

Pelo mapa, a sua continuidade lateral é de cerca de 1.800 m e, por fim, o autor comenta a 

presença de pequenas bancadas de quartzitos com ferro mais a leste que, apesar de não ter 

importância económica, são importantes guias estratigráficos. 

Um outro estudo petrográfico baseado em dezenas de amostras de sondagem apresenta a 

mineralogia dos diferentes tipos de minério de ferro presentes na Serra do Reboredo e Mua 

(Orey & Rebelo, 1983). Os autores descrevem o modo de ocorrência dos minerais de minério 

(óxidos e hidróxidos de ferro) e principais minerais de ganga do jazigo (silicatos e fosfatos). 

Além disto, discutem as implicações da mineralogia no beneficiamento do minério, como a 

libertação do ferro, silício e fósforo. 

Já Orey (1999) apresenta um modelo alternativo para a formação do jazigo de ferro de 

Moncorvo, no qual os óxidos de ferro seriam de origem detrítica devido ao núcleo de cromite 

de alguns grãos e a sua deposição teria ocorrido em lagunas costeiras associadas com deltas 

de rios e não numa plataforma marinha em oceano aberto. Por causa da grande espessura, 
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média de 90 metros na Serra do Reboredo e Mua, e reservas prováveis (1.000 milhões de 

toneladas), este autor defende que o jazigo de ferro de Moncorvo possui características mais 

semelhantes às BIFs do tipo Lago Superior do que aos ironstones fanerozoicos. 

Com base nos dados do levantamento de campo e em amostras recolhidas durante a 

descrição das sondagens da área da Carvalhosa, Oliveira (2015) realiza a caracterização da 

petrografia, química de rocha total e química-mineral das principais litologias presentes na 

sequência litoestratigráfica local. Assim, o autor identificou que a maior parte dos ETRs 

presentes nos quartzitos com ferro encontra-se associada aos minerais do grupo dos fosfatos, 

sendo estes subdivididos em fosfatos de Ca, Fe e ETRs. Por fim, o autor atribui uma origem 

principalmente química ao ferro de Moncorvo, tendo sido depositado na forma de 

oxihidróxidos de ferro, e uma importante remobilização metassomática / hidrotermal dos 

fosfatos causada pela intrusão dos granitos sin-D3 e fraturação tardi-varisca. 

Num estudo dedicado à caracterização química da fase fosfatada presente na sequência rica 

em ferro da Serra do Reboredo e Mua, Figueiras et al. (2015) ressalta que os ETRs presentes 

nestes minerais podem tornar-se um subproduto valioso durante a exploração do minério de 

ferro. Segundo estes autores, os fosfatos de Al e Fe-Al constituiriam a fase precoce 

(sedimentar?), além da apatite e grãos detríticos de monazite e xenotima. Contudo, os autores 

chamam a atenção que é necessário confirmar se os valores dos ETRs apresentados são 

representativos para todo o jazigo. 

Já a revisão apresentada por Mateus et al. (2015) descreve que o jazigo de ferro de Moncorvo 

se encontra hospedado numa sequência caracterizada pela alternância de níveis 

pelíticos/siltíticos com níveis psamíticos finos, sendo que o minério se encontra associado aos 

níveis psamíticos. Apesar do jazigo apresentar um forte carácter estratiforme, os autores 

chamam a atenção para o facto de que as espinelas ferríferas detríticas são relativamente 

raras, o que questiona a origem exclusivamente detrítica proposta por Orey (1999). Por último, 

após o metamorfismo regional ter causado a recristalização dos minerais e da textura inicial, 

a sequência rica em ferro de Moncorvo esteve sujeita a uma atividade hidrotermal associada 

à instalação do granito de Carviçais e concentrada ao longo de zonas de falha tardias. 

Em relação à extensão do jazigo de ferro para o flanco sul do Sinclinório de Moncorvo, são 

apresentados pela primeira vez em Urbano et al. (2015) dados petrográficos e estratigráficos 

de litologias desta região. Neste trabalho são definidos com base na predominância de Fe2+ 

e Fe3+ dois tipos de minério para o flanco sul do Sinclinório de Moncorvo, reduzido e oxidado. 

É feita a comparação com os sistemas de classificação já publicados para os principais tipos 

de minérios da Serra do Reboredo e Mua. No final, os autores concluem que o minério do tipo 

reduzido é semelhante em parte ao minério do tipo magnetítico e o minério oxidado é 

semelhante ao minério limonítico. Já Figueiredo et al. (2015) apresentam informações acerca 
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do modo de ocorrência e composição química das camadas mineralizadas em ferro na região 

de Felgueiras, no flanco sul do Sinclinório de Moncorvo. Por fim, os autores chamam a 

atenção para o potencial de recursos existente nesta região e que ainda carecem de 

confirmação através da realização de mais trabalhos de pesquisa. 

O último artigo publicado sobre a geologia do jazigo de ferro de Moncorvo, Teixeira et al. 

(2015), discute a possibilidade das camadas formadas por quartzitos finos e xistos cinza claros 

presentes na sequência rica em ferro na Serra do Reboredo e Mua possam ter recebido 

importantes contribuições vulcânicas durante a sua deposição. Pelos valores de isótopos de 

Sr e Nd encontrados, os autores atribuem uma afinidade riodacítica aos materiais vulcânicos 

incorporados nestes depósitos, os quais seriam resultantes da fusão parcial de 

metassedimentos semelhantes aos do Grupo Douro. A idade da suposta formação destes 

materiais vulcânicos seria de 484.5 ± 3.0 Ma, contudo, como estão incorporados em 

sedimentos de idade arenigiana e esta idade foi calculada com base num único zircão, o 

significado desta idade é altamente questionável.   
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Como parte importante deste estudo, a cartografia geológica foi realizada na escala 1:5 000 

e a descrição das sondagens na escala 1:100. A base usada para a cartografia geológica 

foram as cartas topográficas do Instituto Geográfico do Exército na escala 1:25 000. As 

informações obtidas em superfície e sub superfície permitiram a caracterização das fácies 

sedimentares, estruturas de deformação e aspectos petrográficos das unidades 

litoestratigráficas observadas. Além de auxiliar a cartografia geológica, as sondagens foram 

especialmente importantes para fornecer amostras de sub superfície isentas de alteração 

supergénica. Ao todo foram descritas 4 sondagens, totalizando 294.1 m de comprimento. 

2.1. Preparação das Amostras e Métodos Analíticos 

Um conjunto de amostras de minério de ferro do Jazigo de Ferro de Moncorvo foi analisado 

pelos aparelhos portáteis. Em seguida, estas análises foram comparadas com as análises 

realizadas em laboratório e descrições petrográficas. As técnicas analíticas utilizadas no 

laboratório foram a FRX-WDS para os elementos maiores, ICP-MS (Ion Coupled Plasma - 

Mass Spectrometer) para elementos menores e traços e DRX para a mineralogia. As análises 

de FRX-WDS e ICP-MS foram realizadas pelo laboratório da empresa ALS, em Espanha, e 

as análises de DRX foram feitas na Unidade de Microscopia Eletrónica da UTAD. 

Como porta amostras para as análises por FRX portátil foram usadas tampas plásticas de 

garrafas com 3 cm de diâmetro e 1 cm de profundidade. Um suporte de madeira foi construído 

para que os equipamentos de FRX portáteis pudessem analisar as amostras com a saída do 

feixe de raios-X virada para baixo, de tal forma que não foi necessário utilizar nenhum tipo de 

película plástica para isolar as amostras (Figura 2.1). Por outro lado, ao realizar as análises 

desta forma, foi necessário ter um cuidado especial para que os aparelhos não ficassem em 

contato com as amostras ou, caso isto viesse a acontecer, que os equipamentos fossem 

limpos adequadamente afim de se evitar contaminações entre estas. 

As amostras utilizadas neste estudo passaram pelas etapas de moagem abaixo de 75 μm, 

homogeneização, quarteamento e recolha de uma alíquota de 250 g. Em seguida, cerca de 

150 g destas alíquotas foram enviadas para o laboratório de análises químicas mencionado 

anteriormente. As 100 g restantes serviram para formar o banco de amostras posteriormente 

usado nos testes com a FRX e DRX portáteis. As análises de FRX portátil usaram entre 20 e 

30 g de amostra. Já para as análises DRX portátil foi usado cerca de 50 mg, o que tornou 

necessário novamente o processo de homogeneização e quarteamento antes de se retirar a 

alíquota para esta análise. 

Para medir a exatidão/rigor dos equipamentos de FRX portáteis as amostras foram analisadas 

em três pontos equidistantes por 90 segundos. Em seguida, calculou-se a média das três 

análises e comparou-se este valor com as análises química de rocha total realizadas no 
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laboratório. Já a precisão dos equipamentos foi medida através do cálculo do desvio padrão 

de 10 análises realizadas seguidamente no mesmo ponto das amostras. Para isso foram 

usadas 4 amostras e o mesmo tempo de análise, de 90 segundos. 

 
Figura 2.1: Suporte de madeira utilizado para as análises de FRX portátil. 

2.2. Métodos e Condições Analíticas 

2.2.1. Fluorescência de Raios-X Portátil 

Como parte da proposta destes estudos foram testados dois equipamentos FRX portáteis, o 

S1 Titan 800 (Bruker) e o Delta Premium 6000 (Olympus). O equipamento S1 Titan utiliza uma 

tensão máxima de corrente de 100 μA, voltagem de 45 kV e potência de 4.5 W. Já o 

equipamento Delta Premium trabalha com tensão máxima de corrente de 200 μA, voltagem 

de 40 kV e potência 4 W. Ambos os aparelhos analisam primeiro os elementos de maior 

número atómico através de um feixe de raios-X de maior energia. Em seguida, os elementos 

de menor peso atómico são analisados por um feixe de menor energia. No caso S1 Titan, o 

primeiro feixe possui voltagem de 45 kV e o segundo 15 kV, enquanto que a voltagem dos 

feixes do Delta Premium são de 40 e 10 kV. Os dois equipamentos utilizam detectores do tipo 

SDD e tubos de raios-X de ródio (Rh). 

É interessante comentar que durante a emissão do feixe de raios-X de 45 kV, o S1 Titan utiliza 

um jogo de filtros de 5 posições, sendo quatro posições equipadas com filtros e uma posição 

aberta. Estes filtros eliminam a energia de borda de absorção dos raios-X emitidos pela 

amostra. Desta forma, o filtro de TiAl reduz significativamente o ruído de fundo dos elementos 
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de transição, contribuindo para uma melhora nas análises dos elementos entre o Ti e Y. A 

análise dos elementos com número atómico superior ao do Zr não são afetadas pelos filtros. 

Segundo informações dos fabricantes, o S1 Titan detecta até 45 elementos químicos e o Delta 

Premium 33 (Tabela 2.1). É importante frisar que os limites de detecção (LDD) foram 

determinados em amostras artificiais, portanto estes valores em geral são significativamente 

maiores ao analisar-se materiais geológicos. 

2.2.2. Difração de Raios-X Portátil 

O aparelho TERRA realiza análises com angulo 2θ entre 5 e 55º e uma resolução de 0.25º. 

Já a tensão da aceleração dos raios-X varia de 3 a 25 kV e em intervalos de 250 V. O tubo de 

raios-X é de cobalto, a voltagem máxima é 30 kV e sua potência é 10 W. O detector utilizado 

pelo aparelho é do tipo CCD (Charge-Coupled Device) 1024 x 256 pixels 2D. O número de 

exposições utilizado para as análises foi de 100, o que corresponde a cerca de 15 minutos. O 

programa HighScore Plus da PAN'alytical foi usado para identificar as fases minerais e a 

quantificação foi feita pelo método de Rietvield através do programa Powder Cell for Windows, 

versão 2.3. 

2.2.3. Geoquímica de Rocha Total  

As análises químicas de rocha total foram realizas em 71 amostras pelas técnicas de FRX-

WDS e ICP-MS no laboratório da empresa ALS, em Espanha, com o objetivo de compreender 

melhor a génese do jazigo e avaliar a precisão e exatidão dos analisadores portáteis. A técnica 

de FRX-WDS foi usada para analisar os elementos Na, Mg, Al, Si, P, S, K, Ca, Sc, Ti, Mn e 

Fe e a técnica de ICP-MS para analisar Ba, Ce, Cr, Cs, Dy, Er, Eu, Ga, Gd, Hf, Ho, La, Lu, 

Nb, Nd, Pr, Rb, Sm, Sn, Sr, Ta, Tb, Th, Tm, U, V, W, Y, Yb e Zr. Em relação às análises de 

FRX-WDS, as amostras foram transformadas em pastilhas fundidas enquanto que no caso 

das análises de ICP-MS foi usado ácido de borato de lítio. O equipamento de FRX-WDS 

utilizado foi o PAN’Analytical Axios Fast PW4600, enquanto que o equipamento de ICP-MS 

usado foi o Agilent 7700x. Os limites de detecção encontram-se relacionados abaixo (Tabela 

2.2). 
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Tabela 2.1: Elementos analisados e limites de detecção dos aparelhos de FRX portátil. Os valores 
estão expressos em ppm. (*) são elementos detectados pelo Delta Premium somente no modo 

GeoChem (Olympus, 2016; Bruker, 2016). 
Aparelho Delta Premium S1 Titan 

Modo de Análise Soil & GeoChem GeoChem Trace GeoChem General 
Mg* 3000-10000 <7000 <1000 
Al* 450-1400 960 800 
Si* 250-800 500 494 
P* 40-120 90 140 
S* 50-150 80 132 
Cl - 135 111 
K 20-50 41 40 

Ca 10-58 37 38 
Ti 5-10 20 25 
V 4-10 8 5 
Cr 2-9 19 12 
Mn 3-7 18 24 
Fe 5-20 13 12 
Co - 5 15 
Ni 4-10 5 4 
Cu 2-6 5 4 
Zn 1-3 3 1 
As 1-3 3 10 
Se 1-2 3 3 
Rb 1-2 3 1 
Sr 1-2 4 4 
Y 1-2 4 4 
Zr 1-2 3 9 
Nb 1 2 7 
Mo 1-2 6 3 
Rh - 15 10 
Pd - 29 27 
Ag 5-12 10 50 
Cd 5-9 19 14 
Sn 9-14 20 108 
Sb 10-13 30 34 
Ba - 188.4 160.4 
La - 166.53 341.54 
Ce - 35 85 
Hf - 6 25 
Ta - 4 74 
W 4-10 6 53 
Pt - 6.8 23 
Pb 1-4 11 3 
Au 2-4 6.6 7 
Hg 2-5 6 40 
Tl - 5 5 
Bi - 12 5 
Th 2-6 17 25 
U 1-6 53 10 
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Tabela 2.2: Limites de detecção das análises realizadas pelo laboratório ALS. 
FRX-WDS (%) ICP-MS (ppm) 

Al2O3 0.01-100 Ba 0.5-10,000 Nb 0.2-2,500 W 1-10,000 
Fe2O3 0.01-100 Ce 0.5-10,000 Nd 0.1-10,000 Y 0.5-10,000 
Na2O 0.01-10 Cr 10-10,000 Pr 0.03-1,000 Yb 0.03-1,000 
SrO 0.01-1.5 Cs 0.01-10,000 Rb 0.2-10,000 Zr 2-10,000 
BaO 0.01-66 Dy 0.05-1,000 Sm 0.03-1,000   
K2O 0.01-15 Er 0.03-1,000 Sn 1-10,000   
P2O5  0.01-46 Eu 0.03-1,000 Sr 0.1-10,000   
TiO2 0.01-30 Ga 0.1-1,000 Ta 0.1-2,500   
CaO 0.01-60 Gd 0.05-1,000 Tb 0.01-1,000   
MgO 0.01-50 Hf 0.2-10,000 Th 0.05-1,000   
SO3 0.01-34 Ho 0.01-1,000 Tm 0.01-1,000   

Cr2O3 0.01-10 La 0.5-10,000 U 0.05-1,000   
MnO 0.01-39 Lu 0.01-1,000 V 5-10,000   

2.2.4. Difração de Raios-X de Bancada 

Para validar os resultados obtidos pelo TERRA as mesmas amostras foram analisadas por 

DRX de bancada. Para isto foi utilizado o aparelho PAN'alytical X'Pert PRO da Unidade de 

Microscopia Eletrónica da UTAD. Este aparelho conta com o detector X’Celerator e um 

monocromador secundário. A energia usada na produção dos raios-X foi de 40 kV e 30 mA e 

a aquisição do difratograma foi efetuada na geometria Bragg-Brentano entre 5º< 2θ <50º. Esta 

faixa de 2θ foi escolhida pois é equivalente à faixa analisada pelo TERRA. Outras informações 

sobre as configurações do aparelho encontram-se na Tabela 2.3. O tipo de montagem da 

amostra no porta amostra foi o back loading. 

Tabela 2.3: Informações complementares da configuração utilizada para analisar as amostras pelo 
aparelho X’Pert. 

Configurações do Aparelho X’Pert PRO 
Passo angular (2θ) 0.017º 

Tempo por passo de varredura 100 s 
Offset (2θ) 0 

Tipo de fenda de divergência Fixa 
Tamanho da fenda divergente 0.25º 

Comprimento da fenda divergente 10 mm 
Radiação Cu KAlpha (1,5418 Å) 

2.2.5. Microssonda Eletrónica 

As análises de microssonda eletrónica foram realizadas com o objetivo de verificar os minerais 

presentes nas lâminas, caracterizar a sua composição química e observar aspectos texturais 

que só são possíveis através da microscopia de alta resolução. Isto permitiu confirmar os 

minerais previamente identificados pelos estudos petrográficos e detetar a presença de novos 

minerais e respetivas composições químicas. 
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As microanálises foram realizadas na Universidade de Lisboa, Portugal, e na Universidade 

Federal de Minas Gerais, Brasil, tendo sido utilizados os equipamentos JEOL JXA 8200 e 

JEOL JXA 8900RL, respectivamente. Estes equipamentos contam com quatro 

espectrómetros de comprimento de onda (wave-dispersive spectrometer, WDS), um 

espectrómetro de dispersão de energia (energy-dispersive spectrometer, EDS), um detector 

de eletrões secundários, um detector de eletrões retrodifundidos e seis cristais analisadores 

(LIF, LIFH, , PETH, PETJ, TAP, LDE2). As micro-análises em ambos os aparelhos foram 

realizadas sob as seguintes condições: potencial de aceleração de 15 kV, corrente de feixe 

de 25 mA, diâmetro de feixe de 5 µm e tempo de contagem de 20 segundos. As lâminas 

analisadas foram cobertas com uma película de carbono de 10 nm de espessura, 

aproximadamente. 
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a No caso do termo BIF, observa-se a utilização do termo equivalente "Formação Ferrífera Bandada" de forma recorrente entre 

a comunidade geológica brasileira, talvez pelo facto de existirem neste país importantes depósitos desta natureza. Por outro 

lado, em Portugal, tradicionalmente utiliza-se o termo "jazigos de ferro" para se referir às BIFs e aos ironstones. A utilização do 

termo "jazigo de ferro" é um tanto quanto genérico e ambíguo pois poder-se-iam incluir aí depósitos de filiação magmática ou 

hidrotermal; e o uso do termo "jazigo de ferro sedimentar fanerozoico ou précambrico" para se referir respectivamente aos 

ironstones e BIFs é demasiadamente longo. Por fim, é de notar que os termos técnicos BIF e ironstone são informais de certa 

forma, não se encaixando nos sistemas de classificação de rochas sedimentares clássicos, como o de Folk (1959) devido, por 

exemplo, à dificuldade de se distinguir o cimento da matriz. 

 

A ausência de um termo equivalente à palavra ironstone na língua portuguesa é algo 

problemático para esta discussão, que também envolve as BIFs (Banded Iron Formations), 

pois seria necessário criar um termo composto, o que poderia gerar interpretações e sentidos 

diferentes do original. O termo ironstone poderia ser traduzido de diversas maneiras para o 

português, jazigo de ferro, rocha-ferro, ferro arenito, ferro quartzito e ferro siltito, correndo o 

risco de se gerar interpretações e sentidos erradosa. Desta forma, este autor optou pelo mal 

do estrangeirismo para, assim, evitar possíveis erros interpretativos, pois os termos ironstone 

e BIF já são consagrados na literatura científica internacional (Young, 1989; Bekker et al., 

2010). 

3.1. Definição de Ironstones e BIFs 

A génese das rochas sedimentares ricas em ferro têm sido assunto de intensa discussão entre 

os geocientistas no último século devido à sua importância económica e científica (James, 

1954; Young, 1989; Petranek & Van Houten, 1997; Klein, 2005; Clout & Simonson, 2005; 

Bekker et al., 2010; Pufahl et al., 2010). Existe uma grande variedade deste tipo de rochas em 

termos de estruturas, mineralogia, ambiente de sedimentação, associação litoestratigráfica e 

idade. Com base nestes critérios, a literatura científica separa estas rochas em dois grupos 

principais: ironstones e banded iron formations (BIFs) (Young, 1989; Bekker et al., 2010). 

Os ironstones oolíticos são definidos como rochas sedimentares detríticas com 

enriquecimento em ferro sin-deposicional, podendo variar entre siliciclásticas, siliciclásticas-

argilosas e siliciclásticas carbonatadas (Young, 1989; Petranek & Van Houten, 1997). A 

textura mais marcante dos ironstones são os oólitos formados por minerais portadores de 

ferro; porém, mais raramente, estes podem estar ausentes (Spears, 1989). Desta forma, a 

definição de ironstones apresentada por Petranek & Van Houten (1997), como sendo uma 

rocha com um mínimo de 5 % de oólitos e 15 % de Fe, não deve ser seguida de forma muito 

rígida em relação à presença dos oólitos pelo risco de se excluir fácies e depósitos que se 

afastam desta definição. 

Como proposto por Young (1989), o termo ironstone é usado neste trabalho como uma 

definição petrográfica e litoestratigráfica somente para depósitos formados em ambiente 

marinho. No caso de depósitos de ironstones formados noutros ambientes, como o lacustre 

ou fluvial, este será acompanhado de um termo genético para diferenciá-lo quando presente. 
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Outro tipo de depósitos que não deve ser confundido com ironstones são os Channel Iron 

Deposits (CID) australianos que possuem características bem diferentes. Estes caracterizam-

se por ocupar paleocanais de idade terciária e por serem formados por fácies típicas de 

ambiente fluvial enriquecidos em óxidos e hidróxidos de ferro (Ramanaidou, 2003). O 

comprimento destes depósitos pode chegar a 150 km, a sua largura até 1 km e espessura 

atingir no máximo 100 m, constituindo importantes reservas de minério de ferro. Outra 

característica deste tipo de depósitos é a abundante presença de madeira fóssil ferruginisada 

(Ramanaidou, 2003). 

Por outro lado, James (1954) definiu inicialmente os BIFs como rochas sedimentares de 

origem química, de idade proterozóica ou arcaica, com mais de 15 % de Fe caracterizadas 

pela alternância repetitiva de lâminas constituídas por chert e minerais de ferro. A espessura 

dessas lâminas varia na ordem de milímetros a poucos centímetros, sendo responsável pelo 

aspecto bandado destas rochas. Além disto, as BIFs formaram-se ao longo do Precâmbrico, 

em ambiente marinho, a partir da oxigenação dos oceanos (Cloud, 1973) e da evolução das 

bactérias capazes de precipitar o Fe (Konhauser et al., 2002). Apesar de ter sido definida de 

forma aparentemente aleatória, a concentração mínima de 15 % de Fe estipulada por James 

(1954), é restritiva o suficiente para abranger somente rochas com características pertinentes 

das BIFs, sendo assim válida para o seu propósito (Klein, 2005). 

Os BIFs podem ser divididos em dois tipos de acordo com seu ambiente de sedimentação, 

Algoma e Lago Superior (Gross, 1980; 1983). As BIFs do tipo Algoma ocorrem em terrenos 

de idade Arcaica e encontram-se intercaladas em sequências vulcano-sedimentares 

associados às greenstone belts intensamente deformadas e metamorfisadas. Por outro lado, 

a formação das BIFs do tipo Lago Superior está relacionada com a deposição em margens 

passivas desenvolvidas a partir do fim do Arcaico até o término do Paleoproterozoico, 

indicando, possivelmente, uma maior taxa de preservação de zonas cratónicas (Simonson, 

2003; Klein, 2005; Bekker et al., 2010). Tal interpretação é baseada na sequência 

litoestratigráfica em que estas BIFs se encontram associados: arenitos de plataforma, 

carbonatos, xistos negros e, raramente, rochas vulcânicas (Gross, 1980). Um terceiro tipo de 

BIF, Rapitan, ocorre no Neoproterozoico e a sua génese está associada a uma intensa 

atividade vulcânica submarina e ao evento de glaciação global Snow Ball Earth (Klein & 

Ladeira, 2004; Klein, 2005). 

Em relação aos ironstones, tradicionalmente estes podem ser divididos nos tipos Clinton e 

Minette (Young, 1989; Evans, 1993; Mucke & Farshad, 2005; Darling, 2011). Os depósitos do 

primeiro tipo formaram-se preferencialmente entre o Câmbrico e o Devónico e localizam-se 

numa faixa de 1.800 km ao longo dos Montes Apalaches, nos EUA, até a província de Terra 

Nova, no Canadá. Predominam as fácies ricas em óxidos de ferro, hematite e carbonatos de 
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ferro, siderite, embora também possam ocorrer silicatos de ferro, como a chamosite. O seu 

ambiente de deposição preferencial é de águas pouco profundas, como plataformas 

continentais e/ou estuários. 

Já os depósitos do tipo Minette ocorrem preferencialmente no Jurássico da Europa. A sua 

área tipo de definição localiza-se na porção leste da bacia jurássica de Paris, na região entre 

Luxemburgo e Alsácia-Lorena (Evans, 1993; Mucke & Farshad, 2005; Darling, 2011). 

Segundo esta classificação, os depósitos do tipo Minette caracterizam-se também pela 

presença de óxidos, carbonatos e silicatos de ferro, porém com predomínio dos carbonatos 

de ferro na sequência. Os ambientes de sedimentação destes depósitos são muito 

semelhantes aos dos depósitos do tipo Clinton, ambiente marinho superficial, raso, próximo 

da costa. 

No entanto, a classificação em depósitos do tipo Minette e Clinton não faz muito sentido, pois 

ambos se formaram em plataformas marinhas, associadas a sequências transgressivas, 

porém com idades diferentes, não servindo para distinguir depósitos dentro de um espectro 

muito maior e mais complexo. Além disto, a definição dos depósitos do tipo Clinton não inclui 

os diversos ironstones de idade paleozoica localizados na Europa, fazendo com que esta 

diferenciação seja mais relacionada com a sua localização geográfica do que geológica. Isto 

sem mencionar a exclusão deste sistema de classificação dos outros ironstones localizados 

em outras partes do mundo. Desta forma, como sugerido por Young (1989), faria mais sentido 

uma classificação que diferenciasse os ironstones formados em ambiente marinho daqueles 

formados em outros ambientes, o que justifica o desuso dos termos Minette e Clinton. 

3.2. Estruturas Sedimentares 

Um dos aspectos mais característicos dos ironstones é a presença de oólitos. Os oólitos são 

estruturas sedimentares muito frequentes e por isto a sua descrição e o estudo da sua génese 

recebe muito atenção por parte dos investigadores. A nomenclatura dos componentes 

aloquímicos dos ironstones segue aquela proposta por Young (1989), adaptada de Dunham 

(1962), para as rochas carbonatadas, na qual oólitos são estruturas que possuem diâmetro 

menor do que 2 mm, pisólitos maiores do que 2 mm e as pelotas fecais são de origem 

biológica. Quer os oólitos, quer os pisólitos, apresentam estrutura concêntrica, formando-se 

em torno de um fragmento lítico ou mineral localizado no núcleo do grão. A estrutura 

concêntrica pode apresentar formato radial ou em microlâminas denominadas por córtex ou 

cutículas (Figura 3.1 - A e B). Os oólitos podem mostrar um núcleo formado por minerais semi 

opacos (goethite?) envoltos por cutículas constituídas possivelmente por chamosite. 
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Figura 3.1: A - Ironstone oolítico da camada Chôsavelha de idade Berouniano médio-superior, Trás-

os-Montes, Portugal (Sá, 2005). B - Microfotografia dos oólitos da foto anterior. Luz transmitida e 
nícois cruzados (LTNX). 

Diversos estudos foram realizados com o objetivo de se entender a formação dos oólitos e 

sua mineralogia, dando origem a vários modelos (Davies et al., 1978; Harder, 1989; Hughes, 

1989; Kearsley, 1989; Siehl & Thein, 1989; Young, 1989; Heikoop et al., 1996; Sturesson et 

al., 2000). Os modelos mais aceites para a formação dos oólitos ferruginosos são os 

seguintes:  

• Formação na interface água/leito marinho: 

o Por adição e precipitação de minerais em torno de um núcleo;  

o Por acreção mecânica do tipo bola de neve através do rolamento de uma 

partícula no fundo marinho; 

• Formação abaixo da interface água/leito marinho: 

o Como micro concreções formadas na fase inicial da diagénese; 

o Por substituição ou adição de ferro em oólitos calcários pré-formados; 

O lugar mais natural para se procurar evidências de como os oólitos se formaram é na sua 

própria estrutura interna. Contudo, transformações minerais e texturais diagenéticas e pós-

diagenéticas podem causar modificações que poderão camuflar a sua estrutura interna 

original. De qualquer forma, a orientação radial ou aleatória dos minerais internos dos oólitos 

é geralmente interpretada como produto da precipitação direta. Por outro lado, os minerais 

formadores dos córtices orientados tangencialmente são vistos como formados por acreção 

mecânica, sendo que algumas vezes se observam os dois padrões texturais internamente aos 

oólitos (Davies et al., 1978; Harder, 1989; Hughes, 1989; Kearsley, 1989). 

Assim, a análise textural e mineralógica de oólitos geralmente fornece somente indicações de 

quais os mecanismos que foram realmente responsáveis pela sua formação por causa dos 

efeitos da diagénese e metamorfismo (Hughes, 1989; Kearsley, 1989). A não ser, como no 

caso apresentado por Heikoop et al. (1996), no qual os autores conseguiram observar a 

formação in loco de oólitos próximo de uma ilha vulcânica na Indonésia. Neste ambiente 
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marinho raso, os oólitos são formados na interface água/sedimento pela libertação de fluidos 

hidrotermais das fumarolas submarinas. As micro lâminas destes oólitos são constituídas por 

hidróxidos de ferro criptocristalino (limonite) e sílica amorfa (opala?) que, aparentemente, 

sofreram acreção em torno de núcleos de andesito. Assim, os autores interpretam a formação 

dos oólitos através da precipitação química dos fluidos hidrotermais na interface entre meios 

anóxido/óxido, enquanto que o formato concêntrico das micro lâminas seria graças à agitação 

constante promovida pela libertação dos gases. 

Apesar de alguns autores tentarem explicar a formação da maior parte dos oólitos através de 

um único mecanismo, parece mais provável e coerente que esta estrutura se forme pela 

atuação de diferentes mecanismos e em diferentes estágios deste processo (Davies et al., 

1978; Chauvel & Guerrak, 1989; Heikoop, 1996). Uma evidência disto é a própria mineralogia 

dos oólitos. É possível observar-se a presença de oxihidróxidos, silicatos e/ou carbonatos de 

Fe dentro do mesmo oólito, o que indica variações nas condições físico-químicas e/ou nos 

processos de formação do mesmo. Isto leva a uma outra questão, a importância em se 

distinguir o local de formação e o local de deposição dos oólitos, que muitas vezes não é o 

mesmo (Petranek & Van Houten, 1997). Oólitos são sedimentos facilmente transportados e 

redepositados quando ainda inconsolidados, como se pode ver nos exemplos modernos da 

Indonésia (Heikoop et al., 1996), no Lago Malawi (Müller & Förstner, 1973), na África central, 

e no mar de Aral, próximo ao Cazaquistão (Petranek & Van Houten, 1997). 

Em relação às BIFs, a sua principal estrutura sedimentar é o bandado característico, embora 

muitas vezes esta estrutura se encontre parcialmente ou pouco preservada devido à intensa 

deformação e metamorfismo que estas rochas foram submetidas (Figura 3.2). As BIFs mais 

antigas e que possuem as estruturas sedimentares mais bem preservadas são as do Grupo 

Hamsley, Austrália; Supergrupo Transvaal, África do Sul e Formação Sokoman, Canadá 

(Trendall & Blockley, 1970; Klein, 2005; Fralick & Pufahl, 2006). Nestes locais, o bom grau de 

preservação das estruturas sedimentares permitiu que vários autores descrevessem aspectos 

mais básicos destas estruturas. Trendall & Blockley (1970) classificam o bandado em micro, 

meso e macro bandado, que na terminologia moderna da estratigrafia de sequências 

corresponde respectivamente aos conjuntos de lâminas, estratos e parassequência (Bekker 

et al., 2010). 

Um micro bandado é constituído por um par de lâminas, sendo uma lâmina formada por 

minerais de Fe e a outra por chert (Trendall & Blockley, 1970; Trendall, 1972). Existem 

diferentes interpretações para a origem dos micro bandados. Segundo Trendall (2002), um 

micro bandado constitui um ciclo anual de sedimentação química, que corresponde ao produto 

de variações climáticas sazonais, tal como o varvito. Já Krapez et al. (2003) interpretam que 
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estas estruturas rítmicas seriam o resultado da sedimentação de correntes de densidade e 

que os sedimentos precursores eram lamas granulares de origem vulcânica submarina. 

 
Figura 3.2: Bandado formado pela alternância de lâminas de hematite e quartzo. Mina de Fábrica, 

Minas Gerais, Brasil. Foto por Leandro Azevedo. 

Além do bandado característico, também se verifica a presença de estruturas granulares em 

um conjunto reduzido de formações ferríferas, as chamadas GIFs (granular iron formations). 

As GIFs concentram-se somente no Paleoproterozoico, em torno de 1,88 Ga, sendo 

conhecidos alguns exemplos: na região dos Lagos Superiores (EUA e Canadá), na província 

de Labrador (Canadá) e na Bacia de Earaheedy, Austrália (James, 1954; Pufahl et al., 2013; 

Pufahl et al., 2014). Diferentemente das BIFs, as GIFs depositaram-se acima do nível de base 

de ondas e de tempestades, refletindo mudanças não somente no ambiente de sedimentação, 

mas também nos mecanismos de oxidação e precipitação do Fe (Bekker et al., 2010). Estas 

estruturas granulares, ou oólitos, podem ocorrer intercaladas nos conjuntos de estratos 

(meso-bandados) ou em parassequências distintas (macro bandados). Já a sua estrutura 

interna é constituída por micro lâminas (córtices) concêntricas de hematite, chert e 

carbonatos, enquanto que o cimento é formado por chert e carbonatos de Fe (Pufahl et al., 

2013; Pufahl et al., 2014). 

Por fim, parece existir um consenso entre vários autores de que os processos hidrodinâmicos 

exercem um papel crucial na formação dos oólitos nos GIFs Paleoproterozoicos, como no 

caso da Formação Sokoman, Labrador (Pufahl, 2010). Neste caso, as correntes de tração 

teriam sido responsáveis pelo retrabalhamento da sílica amorfa (opala?) e oxihidróxidos de 

ferro recém precipitados no fundo marinho, levando à formação dos oólitos constituídos por 

hematite e chert (Pufahl et al., 2014). Neste caso, o principal controle para a formação dos 
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oólitos seria a precipitação de Fe e Si acima do nível de base de ondas e tempestades e taxas 

de sedimentação adequadas. 

Já em relação aos oólitos associados aos ironstones, apesar de existir menos concordância 

sobre a sua formação, estas estruturas parecem formar-se por processos semelhantes aos 

oólitos das GIFs. Young (1989) apresenta uma síntese e discussão sobre as diferentes 

interpretações para a formação dos oólitos nos ironstones. Assim, isto constitui um ponto em 

comum entre os ironstones e GIFs, embora ainda existam muitas diferenças entre os dois, 

como a ausência de bandado, a maior abundância de fosfatos nos ironstones, uma maior 

contribuição detrítica e a eventual presença de icnofósseis nos ironstones. Além disto, as 

dimensões das GIFs tendem a ser maiores do que dos ironstones. 

Convém aqui realçar que os oólitos nem sempre estão presentes nos ironstones. Por exemplo, 

os ironstones da Formação Marão presentes no Sinclinório de Moncorvo e na Serra do Marão 

não contêm oólitos (Neiva, 1949; Orey, 1999), o que pode ser reflexo das condições 

hidrodinâmicas de sedimentação. 

3.3. Transporte do Ferro e Génese Mineral 

Os modelos de formação dos oólitos apresentados acima tratam principalmente a respeito da 

parte física do seu crescimento, sendo que ainda é necessário compreender melhor a forma 

como o ferro é transportado, como colóides ou soluto verdadeiro (Fe2+), e o papel de bactérias, 

algas e micro-organismos na sua formação (Petranek & Van Houten, 1997). Neste sentido, é 

importante discutir os mecanismos de transporte de massa do ferro da sua área fonte (source) 

até o local de deposição (sink) e os fenómenos subsequentes. 

O transporte do Fe nos oceanos acontece principalmente na forma de nano partículas (< 100 

nm) ou colóides (< 1 μm) de oxihidróxidos de Fe formados pela alteração supergénica de 

rochas nos continentes (Raiswell, 2011) ou a partir de exalações vulcânicas submarinas 

(Bekker et al., 2010). A geração dos oxihidróxidos de Fe geralmente está associada a intensa 

alteração supergénica predominante em zonas tropicais, porém o degelo de glaciares e 

icebergs é capaz de disponibilizar importantes quantidades de oxihidróxidos de Fe em zonas 

polares (Raiswell, 2006). Já a formação de oxihidróxidos de Fe é cineticamente favorecida 

quando exalações hidrotermais submarinas com alta temperatura e alta concentração de Fe2+ 

dissolvido são misturadas com água frias e oxigenadas dos oceanos (Bekker et al., 2010; 

Pufahl, 2010). 

A forma mais comum dos oxihidróxidos de Fe é a ferrihydrite [Fe3+4-5(OH,O)12], um composto 

altamente reativo com baixa cristalinidade e grande superfície específica que tende a se 

alterar em agregados coloidais mais estáveis com o passar do tempo (Raiswell, 2011). As 

fases minerais formadas pela alteração da ferrihydrite irão depender das condições físico-
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químicas do meio (Figura 3.3 e Figura 3.4). No caso das BIFs, em condições anóxidas os 

silicatos de Fe formados são greenalite e stilpnomelana ao invés de berthierine e chamosite, 

que são abundantes nos ironstones. Já os óxidos de ferro formar-se-ão sob condições 

subóxidas e anóxidas não sulfídicas (baixa atividade de S), enquanto que em condições 

anóxidas sulfídicas, o Fe irá associar-se ao S e formar pirite (Pufahl, 2010). 

 
Figura 3.3: Paragénese mineral em condições paleoambientais subóxida e anóxida (Adaptado de 

Pufahl, 2010). 

Em locais com atividade de cianobactérias fotossintetizadoras ocorre a formação de fácies 

subóxidas, caracterizada pela transformação dos oxihidróxidos de Fe em hematite durante o 

soterramento e diagénese (Figura 3.3 e Figura 3.4 - A; Pufahl, 2010) ou, em alguns casos, 

goethite (Heikoop et al., 1996). O chert, por sua vez, pode ser precipitado na forma de gel a 

partir da água marinha quando esta atinge condições de supersaturação ou através da 

deposição de carapaças de Si (Figura 3.4). No caso das BIFs, predomina o chert formado 

abiogenicamente, o que reflete as altas concentrações de Si dissolvida nos oceanos 

precâmbricos (Pufahl, 2010). Já durante o Fanerozoico acontece uma forte redução na 

saturação da Si nos oceanos devido, pelo menos em parte, ao surgimento de micro-
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organismos sintetizadores de carapaças de Si (Maliva et al., 2005; Fisher & Knoll, 2009; 

Pufahl, 2010). Apesar de predominar o chert biogénico no Fanerozoico, este também se pode 

formar por precipitação de fluidos hidrotermais submarinos de forma muito restrita (Heikoop 

et al., 1996). 

 
Figura 3.4: Formação de óxidos, silicatos de Fe, opala e chert. A - A hematite forma-se 

autigenicamente e a magnetite forma-se sob condições diagenéticas. B - Formação autigénica da 
magnetite (adaptado de Pufahl, 2010). 

Já nos locais com concentrações de oxigénio e enxofre extremamente baixas, acontece a 

precipitação de magnetite e silicatos de Fe2+, como a glauconite, berthierine, chamosite, 

greenalite e stiplomelana (Figura 3.3 e Figura 3.4; Pufahl, 2010; Mucke & Farshad, 2005). A 

transformação dos oxihidróxidos de Fe em magnetite ocorre pela adição de Fe2+ dissolvido 

nas águas marinhas anóxidas ou pela decomposição da matéria orgânica por bactérias 

anaeróbicas no leito da bacia (Figura 3.4 - B). 

Similarmente, os silicatos de Fe podem-se formar autigenicamente ou diageneticamente em 

condições anóxidas ou próximo da fronteira oxi-redox do Fe (Pufahl, 2010). No caso dos 

ironstones, parece ser mais comum que a berthierine e chamosite se formem pela 

remobilização diagenética do Fe, abaixo da interface sedimento/água, do que 

autigenicamente (Mucke & Farshad, 2005; Pufahl, 2010). Assim, durante a diagénese, o Fe 

poderia ser incorporado na estrutura de argilominerais, como a caulinite, dando origem à 

berthierine e chamosite (Bhattacharyya, 1989; Mucke, 2000). Estes dois filossilicatos podem 

constituir parte da matriz ou dos oólitos e diferenciam-se pela berthierine pertencer ao grupo 

das serpentinas e a chamosite ao grupo das clorites (Young, 1989; Mucke & Farshad, 2005). 

Em relação às BIFs, os silicatos mais comuns que se formam durante a sua génese são a 

greenalite e stilpnomelano, alterando-se para minnesotaite em condições metamórficas de 
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baixo grau (Klein, 2005). Já a berthierine tende a transformar-se em chamosite, que é mais 

estável sob temperaturas mais elevadas (Curtis, 1985). 

Um outro importante mecanismo é a precipitação do Si nos poros dos sedimentos. Durante a 

transformação dos oxihidróxidos de Fe em hematite ocorre a libertação do ácido ortossilícico 

que se encontrava adsorvido neste, transformando-se em cimento silicioso (chértico) ou 

berthierine durante a diagénese (Figura 3.5 - A) (Pufahl, 2010). 

 
Figura 3.5: Reações redox e liberação da Si (A) e do P (B) adsorvido às partículas de oxihidróxidos 
de Fe para os poros dos sedimentos. A repetição deste ciclo leva a supersaturação e precipitação de 

fases minerais. Adaptado de Pufahl (2010). 

Como citado anteriormente, a menor concentração de Si nos oceanos fanerozoicos teria 

causado não só o final da precipitação deste elemento junto com os óxidos de ferro, mas 

também favorecido a precipitação de fosfatos (Konhauser et al., 2007). Assim como o ácido 

ortossilícico, os compostos de P dissolvidos nos oceanos aderem-se às partículas de 

oxihidróxidos de Fe. Após a transformação da ferrihydrite em óxidos de ferro o P é expulso 

para os poros dos sedimentos, onde este elemento se concentraria e formaria flúor-apatite ou 

francolite (Pufahl, 2010). Já o F presente na apatite seria obtido por difusão nas águas dos 

oceanos para a formação da apatite (Figura 3.5 - B). 

Tendo sido apresentados os principais mecanismos de formação dos minerais precoces dos 

ironstones e BIFs, torna-se mais fácil visualizar as transformações mineralógicas que os 

oólitos podem passar, quer nos processos autigénicos, quer nos processos diagenéticos, 

como a remobilização do Fe e outros elementos (Figura 3.6). As transformações 

mineralógicas ilustradas não são as únicas que podem acontecer, tendo em vista que podem 

surgir outros produtos como os silicatos. Assim, fica claro que este é um processo complexo 

no qual diferentes mecanismos podem atuar em diferentes estágios, gerando resultados 

semelhantes. 
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Figura 3.6: Esquema simplificado das transformações mineralógicas autigénicas ou diagénicas que 
um oólito pode sofrer em condições subóxidas ou anóxidas. As cores usadas referem-se aos mesmo 

minerais das fFigura 3.4 e Figura 3.5. 

Também se observam duas associações geoquímicas distintas, mas complementares, nos 

depósitos de Fe marinhos ao longo do tempo geológico. Durante o Precâmbrico, acontece 

uma forte associação entre a formação dos minerais de Fe e minerais de Si (chert), enquanto 

que durante o Fanerozoico esta associação muda para a formação dos minerais de Fe e 

fosfatos. Esta mudança de associação biogeoquímica é consequência das mudanças físicas 

e biológicas ocorridas ao longo do tempo geológico (Pufahl, 2010). 

Apesar dos processos de génese mineral citados serem válidos para os ironstones e BIFs, é 

importante analisar os diferentes papéis das bactérias nestes processos. No caso das BIFs, 

durante o Paleoproterozoico as cianobactérias foram importantes no processo de oxigenação 

da atmosfera e das zonas menos profundos dos oceanos, enquanto que em zonas fundas 

predominavam condições anóxidas ricas Fe2+ dissolvido (Cloud, 1973). Por outro lado, 

durante o Fanerozoico, os oceanos já se encontravam predominantemente oxigenados e, 

desta forma, as bactérias heterotróficas tiveram o papel de gerar condições anóxidas, onde o 

Fe2+ voltaria a entrar em solução (Raiswell, 2011). Assim, as bactérias tiveram papéis 

antagónicos, se compararmos a sua atuação no caso das BIFs e dos ironstones, mas que 

afinal tiveram um resultado semelhante, isto é, a geração de ambientes com condições de 

oxidação diferentes. 

3.4. Distribuição ao longo do Tempo Geológico 

A formação das rochas sedimentares ricas em ferro é marcada por picos ao longo do tempo 

geológico, estando muitas vezes associada à combinação de uma série de fenómenos 
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específicos, como a formação de grandes províncias ígneas, ciclos de transgressão e 

regressão marinha, períodos de glaciação e mudanças físico-químicas da atmosfera e dos 

oceanos (Figura 3.7; Van Houten & Arthur, 1989; Petranek & Van Houten, 1997; Bekker, 2010; 

Pufahl, 2010). 

  
Figura 3.7: Distribuição dos depósitos de ferro ao longo do tempo geológico. FO = Fotossíntese 
Oxidativa; GEO = Grande Evento de Oxidação; PSDF = Período Sem Deposição de Ferro; EC = 

Explosão do Câmbrico. Glaciações, 1 = Huroniana; 2 = Snow Ball Earth; 3 = Ordovícica; 4 = Pérmica; 
5 = Neogénica (Adaptado de Pufahl, 2010). 

Apesar do Arcaico não ser o principal período de formação das BIFs, este Éon é marcado 

pela formação de um número expressivo destes depósitos, caracterizados por sedimentos 

ricos em pirite e magnetite, depositados em ambiente marinho profundo, tectonicamente ativo 

e próximo de arcos vulcânicos (Gross, 1965; Klein, 2005; Bekker et al., 2010). Já no 

Paleoproterozoico ocorre o principal período de formação dos BIFs, entre 2.8 e 1.85 Ga, sendo 

o seu ápice aos 2.45 Ga durante o Grande Evento de Oxidação (GEO) (Holland, 2002; 2006). 

Neste intervalo inicia-se o processo de oxidação da atmosfera e oceanos (Kasting 2001; 2004; 

Kasting & Catling, 2003) que, com a participação direta ou não de bactérias, foi capaz de 
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oxidar o Fe2+ e proporcionar a deposição dos principais BIFs em ambientes de plataforma 

marinha (Clout, 1973; Konhouser et al., 2002; Bekker et al., 2010). Neste processo, o Fe2+ 

dissolvido nas águas profundas dos oceanos seria transportado até às zonas menos 

profundas e oxidantes através das correntes de ressurgência (Klein, 2005, Bekker et al., 2010; 

Pufahl, 2010). Um mecanismo alternativo de oxidação do Fe seria através do metabolismo de 

bactérias anaeróbicas (Planavsky et al., 2008), embora não existam evidências contundentes, 

como fósseis ou dados geoquímicos (Bekker et al., 2010). No Paleoproterozoico médio a 

superior, parece que o modelo de oceano estratificado começa a modificar-se devido ao início 

da deposição acima do nível de base das ondas e subsequente formação das GIFs (James, 

1954; Pufahl et al., 2013; Pufahl et al., 2014). 

Após 1.85 Ga, acontece uma longa interrupção na formação de BIFs, voltando a ocorrer 

somente entre 750 e 600 Ma. As BIFs formadas durante o Neoproterozoico, conhecidas como 

do tipo Ratipan, estão relacionadas com a intensa atividade magmática submarina e ao evento 

de glaciação global conhecido como Snow Ball Earth (Yeo, 1981; Hoffman, 1998; Klein & 

Ladeira, 2004; Le Heron et al., 2013). Como resultado desta glaciação, algumas bacias 

marinhas com circulação restrita ou parcialmente restrita ter-se-iam tornado estagnadas e o 

Fe de origem vulcânica submarina iria manter-se dissolvido na água na forma de Fe2+ onde 

houvesse condições anóxidas. Já nos períodos interglaciares, o contato entre os oceanos e 

a atmosfera iria causar a reoxigenação das águas marinhas e, consequentemente, a oxidação 

em Fe3+ e a sua precipitação. Alguns exemplos são as BIFs dos distritos de Urucum, no Brasil, 

e Rapitan, no Canadá (Klein & Ladeira, 2004; Klein, 2005). Outra característica destas BIFs é 

que o único óxido de ferro presente é a hematite, diferentemente dos outros tipos de BIFs 

onde também se observa a presença de magnetite. Além disto ocorrem concentrações muito 

elevadas de P e Mn, sendo que em alguns casos chegam a formar depósitos económicos do 

último, como em Urucum (Klein & Ladeira, 2004; Klein, 2005). A predominância de hematite 

e os altos teores de Mn nestas BIFs indicam um grau de oxidação dos oceanos relativamente 

mais elevado do que no Paleoproterozoico (Klein, 2005). Além disto, o teor de P mais elevado 

nestas rochas indica que a quantidade de Si dissolvida nos oceanos seria menor do que no 

passado. 

Globalmente, a deposição dos ironstones ocorreu preferencialmente durante os intervalos 

Ordovícico-Devónico e Jurássico-Paleogénico (Van Houten & Bhattacharyya, 1982; Van 

Houten & Arthur, 1989; Petranek & Van Houten, 1997). A distribuição temporal destes 

depósitos coincide com períodos de ampla deposição de xistos negros, abundante formação 

de depósitos de sulfuretos maciços vulcanogénicos (volcanogenic massive sulphides, VMS) 

e importantes períodos de transgressão marinha (Figura 3.8).  
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Figura 3.8: Distribuição ao longo do Fanerozoico dos ironstones oolíticos, depósitos VMS e períodos 
de anoxia (adaptado de Bekker et al., 2010). As barras pretas correspondem a períodos anoxia global 

e as barras cinzas a períodos de anoxia mais restritos espacialmente. 

Isto sugere uma relação entre períodos de anoxia, vulcanismo submarino, formação de 

extensos mares epicontinentais e variações do nível dos oceanos (Van Houten & Arthur, 1989; 

Bekker et al., 2010). Estes fenómenos combinar-se-iam mais facilmente durante períodos de 

dispersão de continentes, como entre o Ordovícico e o Devónico e entre o Jurássico e o 

Cretácico. Entre estes dois intervalos, durante a formação do supercontinente Pangeia, 

haveria condições menos favoráveis para a formação dos ironstones (Van Houten & Arthur, 

1989; Bekker et al., 2010). 

Diversos autores tentaram estabelecer padrões relacionados aos intervalos de deposição dos 

ironstones ao longo do tempo geológico. As sequências deposicionais de primeira ordem 

seriam as duas principais já citadas, entre o Ordovícico-Devónico e Jurássico-Paleogénico, 

equivalentes a intervalos de 170 a 150 Ma (Vail et al., 1977; Van Houten & Artur, 1989). Por 
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sua vez, as sequências de segunda ordem estão relacionadas com variações globais do nível 

dos oceanos e mudanças climáticas em intervalos de 32 Ma (Fischer & Artur, 1977). Ao longo 

destes intervalos, condições favoráveis à formação dos ironstones estabelecer-se-iam de 

forma duradoura ou intermitente durante dezenas de milhões de anos (Van Houten & Artur, 

1989). Por último, Van Houten (1986) tentou relacionar os ciclos de Milankovitch de 400.000 

anos com sequências transgressivas geradoras de ironstones. 

Em relação a sequência deposicional ordovícica-devónica, observa-se a deposição de um 

grande número de ironstones durante o Ordovícico nas margens continentais de Gondwana, 

Laurentia, Báltica e Avalónia (Van Houten & Arthur, 1989; Young, 1992). A deposição destes 

ironstones no Norte de Gondwana e Avalónia estão hoje representadas por regiões na Europa 

Ocidental (Plataforma Ocidental Europeia e Avalónia) e Norte da África (Figura 3.9 - A). Este 

evento aconteceu quase que sincronicamente ao longo de amplas áreas da plataforma 

marinha, refletindo condições sedimentares relativamente uniformes e duradouras na bacia, 

como uma baixa taxa de sedimentação e deposição antes ou durante uma importante 

transgressão marinha (Figura 3.9 - B; Gutiérrez-Marco et al., 1984; Young, 1992). Por causa 

destas condições de sedimentação favoráveis, alguns destes ironstones apresentam uma 

grande continuidade lateral e foram depositados em espaços de tempo relativamente curtos. 

Além disto, o seu conteúdo paleontológico é um outro fator que contribui para que estes 

depósitos sejam importantes níveis para correlações estratigráficas (Gutiérrez-Marco et at., 

1984; Young, 1992). 

Na ZCI (Figura 3.10), os ironstones mais importantes do ponto de vista estratigráfico 

encontram-se em algumas regiões onde afloram as sequências ordovícicas e estão 

relacionados com dois andares cronoestratigráficos, o Arenigiano e o Berouniano. Os 

ironstones mais antigos são aqueles depositados na segunda metade do Arenigiano, 

representados pela Formação Marão na Serra do Marão, Sinclinório de Moncorvo e 

Guadramil; Formação Santa Justa na Serra do Valongo; e Formação Quartzitos del Pielgo na 

Sinforma de Alcañices (Fernández & Moro, 1998; Sá, 2005; Sá et al., 2005; Couto, 2010). Na 

Serra do Marão, Sinclinório de Moncorvo e Sinforma de Alcañices predominam as fácies 

óxidos e silicatos de ferro e os oólitos são ausentes. Em Guadramil e na Serra do Valongo os 

níveis de ferro são formados principalmente pelas fácies carbonato e silicato de ferro e nota-

se a presença rara da textura oolítica (Neiva & Gouveia, 1950; Couto, 2010).  
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Figura 3.9: Localização dos ironstones ordovícicos na Europa (A) e esquema cronoestratigráfico de 
deposição dos ironstones (B) (adaptado de Young, 1992). Os números correspondem aos ironstones 

da tabela 1 de Young (1992). Em (B) a coluna 1 corresponde aos andares regionais do Norte de 
Gondwana e a coluna 2 às séries regionais britânicas. 



CAPÍTULO 3 
REVISÃO SOBRE OS DEPÓSITOS SEDIMENTARES DE FERRO 

39 

Já o segundo andar cronoestratigráfico de formação dos ironstones oolíticos na ZCI ocorre 

durante a transição entre o Berouniano inferior e médio. Está marcada pela Discordância 

Sarda sensu strito (Leone et al., 1991; 2002), seguida pela deposição de uma camada de ferro 

oolítico na base de uma sequência arenítica-argilosa (Sá, 2005). A espessura desta camada 

é de cerca de 2,5 m, sendo reconhecida desde a região de Moncorvo, como a Camada 

Chôsavelha (Sá, 2005), até a Serra do Buçaco, Camada Favaçal (Young, 1988). Também foi 

reconhecida na sinforma de Alcañices, em São Martinho de Angueira, neste caso sem 

vestígios de oólitos (Meireles, 2011, 2013). 

Possivelmente correlacionável aos ironstones de idade Berouniana da ZCI, a Formação 

Pizarras de Luarca também apresenta importantes depósitos de ferro oolítico que foram 

intensamente explorados nos séculos XIX e XX (Gutiérrez-Marco et at., 1984, Gutiérrez-Marco 

et at., 1999). Esta formação está presente na Zona Ocidental Asturo Leonesa (ZOAL) e na 

Zona Cantábrica (ZC) e os ironstones oolíticos estão relacionados a porções inferior e média 

desta sequência metapelítica (Figura 3.10). Por causa da existência de vários domínios 

paleogeográficos e tectónicos na bacia, esta formação e os níveis de ferro apresentam 

grandes variações de espessura (Gutiérrez-Marco et at., 1984). 

Figura 3.10: Localização dos principais ironstones na Península Ibérica. O quadrado indica a área de 
estudo. 1 - ZC; 2 - ZOAL; 3 - ZCI; 4 - ZOM; 5 - ZSP. Adaptado de Gutiérrez-Marco et at. (1984). 
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Por fim, ao analisar a distribuição dos principais períodos sedimentação de Fe e P (Figura 

3.7), observa-se praticamente uma relação inversa entre formação dos BIFs e dos depósitos 

de fósforo sedimentar (fosforitos), mas não em relação aos ironstones. Na verdade, um 

considerável incremento no teor de P está presente nestes depósitos em comparação aos 

teores observados nos BIFs (Petranék et al., 1997; Mucke & Farshad, 2005; Klein & Ladeira, 

2004; Bekker et al., 2010). Isto indica que, a partir do Fanerozoico, houve mudanças 

significativas nos oceanos, na atmosfera e nos processos responsáveis pela formação dos 

depósitos de ferro (Pufahl, 2010). Por exemplo, a disponibilidade do P nos oceanos é regulada 

pela abundância de matéria orgânica (Heggie et al., 1990) e, por sua vez, a fixação do P 

associado aos oxihidróxidos de Fe é favorecida nas águas marinhas fanerozoicas por estas 

serem consideravelmente menos saturadas em Si livre do que durante o Precâmbrico 

(Konhauser et al., 2007). 

3.5. Ambiente de Sedimentação e Estratigrafia de Sequências 

Como visto anteriormente, a sedimentação dos depósitos de ferro marinhos está intimamente 

ligada ao ciclo biogeoquímico do Fe, Si e P (Konhauser et al., 2007; Pufahl, 2010). Apesar 

das mudanças ocorridas no ciclo destes elementos ao longo do tempo geológico, alguns dos 

controlos de formação destes depósitos não se alteraram, como a taxa de sedimentação, 

aporte de sedimentos terrígenos e variação relativa do nível do mar. Outros fatores 

importantes são a composição química dos oceanos, a contribuição microbiológica e aspectos 

relacionados à oceanografia (Pufahl, 2010). A seguir será explicado como estes fatores 

influenciam de forma conjugada a formação destes depósitos. 

O excelente grau de preservação de algumas BIFs do tipo Lago Superior permitiu a 

reconstrução minuciosa da evolução destas bacias sedimentares (Klein & Beukes, 1989; 

Beukes et al., 1990). Com base na análise detalhada das estruturas sedimentares, 

mineralogia e geoquímica realizadas na Formação Kuruman, Supergrupo Transvaal, África 

do Sul, estes autores desenvolveram um modelo no qual, antes da transgressão marinha, 

haveria a formação de xistos carbonosos nas zonas mais profundas da plataforma continental, 

enquanto que nas áreas mais superficiais haveria a formação de calcários e grande atividade 

orgânica. Em seguida, durante o período de transgressão marinha, as BIFs seriam formadas 

nas áreas mais profundas e a formação dos xistos negros e calcários acontecia em zonas 

mais superficiais. Para que este modelo fosse possível de existir seria necessário um oceano 

estratificado quimicamente e a atuação de correntes de ressurgência para que o Fe2+ 

hidrotermal fosse transportado de áreas profundas para áreas mais rasas (Figura 3.11). 

Assim, as litofácies proximais seriam constituídas por sedimentos retrabalhados com 

estratificações cruzadas, enquanto que as litofácies distais seriam finamente laminadas. 
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Figura 3.11: Modelo de deposição de BIFs do tipo Lago Superior numa plataforma continental. NBO 
= nível de base de ondas; NBOT = nível de base de ondas de tempestade. Adap. de Pufahl (2010). 

Posteriormente, entre 1.9 e 1.8 Ga, ter-se-á dado a deposição do Fe acima do nível de base 

das ondas como indica a textura de retrabalhamento das GIFs (Figura 3.7; Pufahl et al., 2013; 

Pufahl et al., 2014). Para Klein (2005), isto teria sido causado possivelmente por uma menor 

estratificação química dos oceanos devido a um menor contributo de fluidos hidrotermais. No 

entanto esta hipótese carece de melhor suporte, pois a mesma baseia-se em análises de 

ETRs realizadas em torno de 1990, quando estas análises eram bem menos precisas e não 

abrangiam todos os elementos deste grupo. 

Em relação aos ironstones, estes depositaram-se principalmente em três tipos de bacias 

sedimentares: bacias anarogénicas com estabilidade prolongada; margens cratónicas em 

períodos de divergência ou convergência de placas tectónicas; ou em bacias formadas 

internamente à cadeias orogénicas durante períodos de deformação reduzida (Petranek & 

Van Houten, 1997). Como no caso das BIFs do tipo Lago Superior, a deposição dos 

sedimentos ricos em Fe em plataforma continental é precedida por uma baixa taxa de 

sedimentação (sediment starvation) e um grande suprimento de matéria orgânica, o que no 

caso dos ironstones e BIFs poderia resultar na formação de xistos negros (Beukes & Klein, 

1989; Van Houten & Arthur, 1989; Maynard & Van Houten; 1992). 



CAPÍTULO 3 
REVISÃO SOBRE OS DEPÓSITOS SEDIMENTARES DE FERRO 

 

42 

Posteriormente à sua deposição, os oxihidróxidos de Fe poderiam sofrer retrabalhamento 

como indica a textura oolítica dos ironstones. Embora alguns pesquisadores defendam que 

os ironstones se tenham depositado depois de regressões marinhas (Maynard & Van Houten, 

1992), a presença frequente de hardgrounds acima destes depósitos indica que a sua 

deposição ocorreu durante períodos de transgressão marinha (Figura 3.12; Bekker et al., 

2010). 

 
Figura 3.12: Sequência estratigráfica idealizada para a deposição dos ironstones Fanerozoicos. 

Observa-se que a deposição dos ironstones ocorre durante a transgressão marinha. SMI = Superfície 
de Máxima Inundação. Adaptado a partir de Bekker et al. (2010) e Maynard & Van Houten (1992). 

Hardgrounds são formados por chert e registam o momento de menor contributo de 

sedimentos terrígenos na bacia, por isto representam a superfície de máxima inundação e o 
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período de máxima produção de matéria orgânica e anoxia da bacia (Bekker et al., 2010). 

Similarmente, Krapez et al. (2003) e Pickard et al. (2004) descrevem que as lâminas de chert 

das BIF da Formação Brockman, Província de Hamsley, Austrália, teriam se formado 

diageneticamente durante períodos de pausa na sedimentação na bacia e seriam 

equivalentes aos hardgrounds. Entretanto, é importante ressaltar que o chert precambrico é 

de origem abiogénica, enquanto que a maior parte do chert fanerozoico é, em geral, formado 

pela deposição de carapaças formadas por Si (Pufahl, 2010). 

Geralmente os ironstones não ocorrem associados a rochas vulcânicas, exceto em alguns 

casos que apresentam forte sincronia com episódios vulcânicos como os depósitos no mar 

Báltico e Indonésia (Heikoop et al., 1996; Sturesson, 2003). Esta relação aparentemente 

inconclusiva pode ser melhor compreendida se for analisada sob a ótica da relação 

vulcanismo oceânico, períodos de anoxia e deposição de xistos negros e ironstones. Durante 

episódios de intenso vulcanismo submarino, a oxidação dos fluidos hidrotermais causaria uma 

redução drástica do oxigénio dissolvido, o que produziria condições de anoxia (Sinton & 

Duncan, 1997). Assim, a deposição dos xistos negros e ironstones seria consequência da 

extinção em massa e precipitação de oxihidróxidos de Fe, respectivamente (Van Houten & 

Arthur, 1989; Garzani, 1993). Desta forma, mesmo que a maioria dos ironstones não esteja 

diretamente ligada a rochas vulcânicas, a sua deposição pode ter sido favorecida pela 

formação de períodos de anoxia. 

Por fim, a observação de vários pontos em comum entre a sequência estratigráfica dos 

ironstones e principalmente das GIFs leva a tentar estabelecer relações entre ambos. Tendo 

os pontos de semelhança em mente (presença de hardgrounds, xistos negros, oólitos, 

sequências estratigráficas condensadas antecedentes a transgressões marinhas) não seria 

de todo absurdo sugerir que os ironstones são equivalentes fanerozoicos das GIFs levando 

em consideração todas as alterações atmosféricas, oceânicas e geológicas ocorridas entre o 

Paleoproterozoico e Fanerozoico. A mais importante delas provavelmente seria a drástica 

redução da sílica dissolvida nos oceanos entre um período e o outro, o que acabaria com a 

formação das lâminas de chert e permitiria a deposição do P junto aos ironstones e na forma 

de fosforitos oceânicos (Pufahl, 2010). Outras mudanças importantes seriam a transição da 

deposição de cherts abiogénicos para cherts biogénicos e uma menor entrada de Fe de 

origem hidrotermal nos oceanos no Fanerozoico em relação ao Proterozoico e Arcaico. 

3.6. Assinatura dos ETRs 

Os Elementos Terras Raras e Ítrio (ETRs+Y) têm sido usados como uma ferramenta na 

compreensão da fonte do Fe e condições físico-químicas do meio de sedimentação dos 

depósitos de Fe (Klein & Beukes, 1989; Derry & Jacobsen, 1990; Bau & Dulski 1996; Peter et 
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al., 2003; Klein & Ladeira, 2004). A essência dos estudos da assinatura dos ETRs nas BIFs 

baseia-se nos princípios de que parte dos elementos traço presentes na coluna de água dos 

oceanos são adsorvidos nas partículas de oxihidróxidos de Fe e outras durante a sua 

precipitação, ocorrendo um fracionamento durante este processo (Slack, 2007). A eventual 

formação e preservação de sedimentos ricos em ferro constitui uma forma de se conhecer a 

assinatura geoquímica de oceanos antigos (Bjerrum & Canfield., 2002; Konhauser et al., 

2007). Assim, a assinatura de ETRs dos depósitos de Fe é preservada durante os processos 

de diagénese, soterramento e exumação da rocha. Entretanto, o mesmo não acontece em 

rochas que foram submetidas a metamorfismo relativamente alto, como acima da fácies 

anfibolítica (Slack et al., 2009). 

A análise da contribuição hidrotermal submarina na formação de um depósito de Fe é feita 

através do estudo da anomalia de Eu, no qual quanto maior a anomalia positiva deste 

elemento maior será a contribuição do Fe hidrotermal (Derry & Jacobsen, 1990). O 

comportamento peculiar do Eu em relação aos seus elementos vizinhos deve-se à redução 

do Eu3+ sob condições de alta temperatura e baixo Eh (Klinkhammer et al., 1983). 

Já uma forte anomalia negativa de Ce é interpretada como indicativa de ambiente de 

deposição oxidante, enquanto que ambientes subóxidos e anóxidos apresentam anomalias 

positivas de Ce (German & Elderfield, 1989; Byrne & Sholkovitz, 1996). Do mesmo modo, em 

águas oxidantes acontece um fracionamento dos ETRs leves e aumento da taxa Y/Ho devido 

a uma maior tendência dos ETRs leves e Ho se combinarem com os oxihidróxidos de Fe e 

Mn. Assim a relação entre ETRs leves e pesados aumenta acentuadamente nos sedimentos 

através da fronteira redox devido à dissolução redutiva dos oxihidróxidos de Fe e Mn, 

enquanto que a taxa Y/Ho diminui (German & Elderfield, 1990; Byrne & Sholkovitz, 1996, 

Bekker et al., 2010). Como exemplo, as BIFs do Arcaico e Paleoproterozoico superior 

apresentam uma menor taxa de ETRs leves e pesados e uma alta taxa Y/Ho, o que contrasta 

com o padrão das BIFs depositadas no Paleoproterozoico médio, a cerca de 1.88 Ga 

(Planavsky et al., 2010) 

É interessante destacar a evolução da assinatura dos ETRs ao longo do tempo geológico. 

Observa-se a redução da concentração dos ETRs totais e anomalias de Eu nas BIFs mais 

antigas para as mais jovens, o que sugere uma menor disponibilidade de Fe hidrotemal nas 

bacias oceânicas profundas após o Arcaico (Klein, 2005; Bekker et al., 2013). Segundo Bau 

(1993), a redução do tamanho da anomalia positiva de Eu é o resultado da diminuição da 

temperatura dos fluidos hidrotermais submarinos, o que é reflexo da redução da temperatura 

do manto. Corroborando este modelo, Huston & Logan (2004) identificaram que as anomalias 

positivas de Eu em BIFs do tipo exalativo (Algoma) são muito superiores às anomalias das 
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BIFs do tipo margem continental (Lago Superior) e, por isso, sugerem uma menor contribuição 

hidrotermal para o último. 

Em relação aos ironstones, existem poucos estudos que abordam a assinatura do ETRs e 

nenhum deles aborda o significado do Eu e Ce como no caso das BIFs (Sturesson, 1995; 

Fernandez & Moro, 1998; Sturesson et al., 2000; Sturesson, 2003; Baioumy et al., 2017). 

Sturesson et al. (2000) e Sturesson (2003) interpretaram que os oólitos dos ironstones 

ordovícicos da Balto-escandinávia são de origem vulcânica devido a presença de cinzas 

vulcânicas nestes níveis e à similaridade da assinatura dos ETRs, porém estes autores não 

exploraram o significado das anomalias de Eu e Ce. Além disso, o vulcanismo que estes 

autores se referem é do tipo Plínico, explosivo e subaéreo, não do tipo exalativo hidrotermal 

submarino, como no caso das BIFs. 

Por último, uma característica importante dos ironstones é que os ETRs estão principalmente 

associados à apatite, diferente das BIFs nos quais estes elementos estão associados aos 

óxidos de ferro (Sturesson, 2003; Bekker et al., 2010). Isto deve-se à maior afinidade 

geoquímica entre estes elementos e a apatite, porém isto não traz restrições graves para as 

interpretações da assinatura geoquímica destas rochas uma vez que a apatite e óxidos de 

ferro formaram-se pelos mesmos processos autigénicos e diagenéticos (Figura 3.5; Pufahl, 

2010). 
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4.1. Enquadramento Geológico da Zona Centro Ibérica 

4.1.1. Maciço Ibérico no Orógeno Varisco 

O Maciço Ibérico constitui um dos principais fragmentos da cadeia orogénica varisca no 

território europeu, aflorando extensamente na parte ocidental da Península Ibérica. Esta 

orogenia resultou da colisão diacrónica entre dois supercontinentes, Laurentia e Gondwana, 

formando-se uma cadeia orogénica de que fazem parte atualmente os montes Apalaches e 

Ouachita na América do Norte, Mauritânia e Marrocos na África e parte da Europa meridional, 

estendendo-se até a região do Caucaso já na Ásia ocidental (Figura 4.1) (Matte, 1986; 2001). 

A abertura do Oceano Atlântico, iniciada durante o Pérmico, separou esta imensa cadeia 

orogénica espalhando diversos terrenos variscos perifericamente ao Oceano Atlântico (Matte, 

1986). Apesar desta fragmentação, o orógeno varisco europeu estende-se por mais de três 

mil quilómetros, desde a Península Ibérica até a Polónia (Figura 4.1), sendo constituído por 

vários fragmentos litosféricos, dos quais o Maciço Ibérico é um dos maiores e mais contínuo 

(Martínez-Catalán et al., 1990; Franke, 2000). 

Figura 4.1: Reconstrução da Cadeia Orogénica Varisca. Em A antes de iniciar a colisão dos 
supercontinentes Laurússia e Gondwana durante o Silúrico e em B já no estágio final da orogenia 

varisca. Adaptado de Matte (1986) por Meireles (2013). 

Uma das principais características de cinturões orogénicos é a formação de estruturas 

arqueadas de primeira ordem (Carey, 1955). No orógeno europeu observam-se alguns 

exemplos, como o Arco Ibero-Armoricano (Dias & Ribeiro, 1995) e o Arco da Bohemia (Franke 
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& Żelaźniewicz, 2002). No caso do Arco Ibero-Armoricano, este é formado por um ramo 

localizado no Maciço Ibérico e, o outro, no Maciço Armoricano, estando os dois separados 

pelo Golfo de Biscaia (Figura 4.2; Dias & Ribeiro, 1995). 

 
Figura 4.2: O Arco Ibero-Armoricano reconstruído baseado nas suturas e zonas de cisalhamento 
presentes no varisco oeste europeu. OR = Oceano Rheic; OMC = Oceano Maciço Central; MA = 

Maciço Armoricano; MC = Maciço Central; Ib = Ibéria; OBA = Oceano Beja-Azebuches; Ar = Ardenes; 
MB = Maciço da Bohemia. Adaptado de Dias & Ribeiro (1995). 

4.1.1.1. Arco Ibero-Armoricano 

Mesmo que o Arco Ibero-Armoricano tenha sido identificado pela primeira vez na década de 

vinte do século passado (Stille, 1924) algumas questões, como os mecanismos responsáveis 

pela sua forma arqueada, não são consensuais, o que tem contribuído para manter vivo o 

debate científico sobre este assunto (Dias & Ribeiro, 1994; Dias & Ribeiro, 1995; Dias et al., 

2003; Martínez-Catalán et al., 2007; Ribeiro et al., 2007; Dias et al., 2016). O formato em leque 

do Arco Ibero-Armoricano é o resultado da rotação das suas estruturas, onde a orientação 

principal NW-SE chega a NE-SW e, até mesmo, a E-W na Zona Cantábrica (Ribeiro, 2006). 

A sua formação está associada a indentação do bloco Cantábrico em regime transpressivo 

com uma componente esquerda no Maciço Ibérico e componente direita no Maciço 

Armoricano (Matte & Ribeiro, 1975; Dias et al., 2016). 
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Neste contexto, a ZCI corresponde à zona axial do arco, a partir da qual variam tanto as 

polaridades das estruturas de deformação principais, quanto a cronologia da migração das 

bacias sedimentares sinorogénicas. Assim, as ZC e ZOAL correspondem ao ramo centrípeto 

enquanto que as ZOM e ZSP correspondem ao ramo centrífugo da cadeia (Ribeiro, 2006; 

Ribeiro et al., 2007). Todavia, essa definição está sujeita a exceções locais devido à presença 

de estruturas que perturbam esta ordem como estruturas “em flor” geradas no domínio 

transpressivo do Orógeno Varisco (Moreira et al., 2010). Na ZC a deformação é caracterizada 

por dobras concêntricas, sem clivagem e carreamentos cataclásticos, típica do padrão de 

deformação do tipo "pele fina". Já nas porções adjacentes à zona axial da cadeia, no ramo 

centrípeto (ZOAL e ZCI) e no ramo centrífugo (ZOM), observa-se o estilo de deformação do 

tipo “pele grossa”, onde predominam condições de deformação dúctil e ocorre a reativação 

de estruturas de carreamento relacionadas ao Ciclo Cadomiano (Pérez-Estaún et al., 1991; 

Ribeiro, 2006; Ribeiro et al., 2007). 

Numa revisão recente, Dias et al. (2016) analisaram as estruturas arqueadas de primeira 

ordem que ocorrem no orógeno varisco ibérico. A complexa geometria e orientação do Arco 

Ibero-Armoricano ao longo do orógeno levou à distinção do Arco Cantábrico devido ao seu 

formato e padrão de deformação distintos. A relação entre ambas as estruturas é controversa, 

podendo ser interpretada como resultado de um único evento tectónico ou de um processo 

polifásico. A existência do Arco Centro Ibérico proposta por alguns autores (Martínez Catalán, 

2011; Johnston et al., 2013; Martínez Catalán et al., 2014), o qual se conectaria ao Arco 

Cantábrico pelo Sudeste, foi descartada por Dias et al. (2016) após uma revisão crítica dos 

dados estruturais, estratigráficos e geofísicos, apontando para a existência do Arco Ibero-

Armoricano e do Arco Cantábrico como estruturas independentes. Neste modelo, o Arco 

Cantábrico actuaria como um promontório gondwanico que sofreu indentação no Arco Ibero-

Armoricano durante a orogenia varisca (Figura 4.3). 
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Figura 4.3: Reconstrução do Arco Ibero Armoricano e principais unidades tectono-estratigráficas. 

Adaptado de Dias et al. (2016). 

4.1.2. Unidades Geológicas do Maciço Ibérico 

O trabalho pioneiro de Lotze (1945) definiu a primeira subdivisão da cadeia varisca ibérica: 

Zona Cantábrica (ZC), Zona Ocidental Asturo - Leonesa (ZOAL), Zona Galaico - Castelhana 

(ZGC), Zona Lusitania Oriental - Alcudiana (ZLOA), Zona Ossa Morena (ZOM) e Zona Sul 

Portuguesa (ZSP), estabelecendo os seus limites de acordo com as suas características 

estruturais, litológicas, metamórficas e paleogeográficas (Figura 4.4). 

Inicialmente proposta por Matte (1968) e posteriormente reforçada por Julivert et al. (1972; 

1974), a Zona Centro-Ibérica (ZCI) foi criada ao agrupar as antigas ZGC e ZLOA de Lotze 

(1945), incluindo a sub zona Galiza Média - Trás-os-Montes, devido à presença dos maciços 

polimetamórficos de alto grau: Cabo Ortegal, Ordeñes e Malpica-Tuy, em Espanha; Bragança 

e Morais, em Portugal (Figura 4.5). 

No entanto, o reconhecimento das especificidades geotectónicas desta Sub-Zona levou 

Ribeiro et al. (1964) a referenciar, pela primeira vez, a presença de unidades alóctones e 

mantos de carreamento em Trás-os-Montes. Estes conceitos são mais tarde retomados por 
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Ries & Shackleton (1971) onde se propõe um modelo aloctonista para o NW peninsular, à luz 

da tectónica de placas. Mais tarde, estes modelos aloctonistas são retomados e surge 

primeiramente o conceito de parautóctone para o conjunto dos metassedimentos do NW 

Peninsular que envolve os seus maciços polimetamórficos (Iglésias et al., 1983). 

 
Figura 4.4: O Varisco Ibérico e suas subdivisões segundo Lotze (1945). 

Contudo, só com Farias et al. (1987) é proposta a sua individualização como uma nova zona 

geotectónica no orógeno varisco, distinta da Zona Centro Ibérica, sendo designada por Zona 

Galiza - Trás-os-Montes (ZGTM) e a sua divisão em dois domínios distintos: o Domínio Xistoso 

e os Complexos Alóctones. O primeiro é formado por materiais metassedimentares e 

metavulcânicos paleozoicos transportados por centenas de quilómetros, caracterizando um 

complexo parautóctone com limite inferior definido pelo descolamento basal denominado 

Carreamento Principal de Trás-os-Montes (MTMT - Main Trás-os-Montes Thrust). Portanto, a 

divisão de Julivert et al. (1972; 1974) foi retomada por estes autores, porém mantendo-se a 

distinção entre as sequências autóctones, adstritas exclusivamente à Zona Centro Ibérica e 

as sequências parautóctones e alóctones, à Zona Galiza - Trás-os-Montes. O detalhe 

estrutural permitiu a sua subdivisão em quatro unidades tectonometamórficas separadas por 

quatro mantos de carreamento principais: complexo parautóctone; complexo alóctone inferior; 

complexo ofiolítico e complexo alóctone superior (Iglésias et al., 1983; Ribeiro et al., 1990a). 
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Figura 4.5: O Maciço Ibérico e as subdivisões propostas por Julivert et al. (1972; 1974). 

Quanto aos Complexos Alóctones (complexos Cabo Ortegal, Ordeñes, Malpica - Tuy, 

Bragança e Morais) são formados por um conjunto de mantos de carreamento, testemunhos 

duma evolução tectonometamórfica polifásica, quer pré-varisca, quer varisca, com origens, 

idades, evoluções metamórficas e estruturais distintas, nomeadamente desde ofiolitos 

paleozoicos e precâmbricos a rochas máficas e ultramáficas com afinidade continental 

(Arenas et al., 2004; Sánchez Martínez et al., 2006). 

Contudo alguns autores defendem que a ZGTM não deve ser considerada como uma zona 

pois a sua heterogeneidade litológica cria um problema em relação ao critério paleogeográfico 

para a definição da mesma (Ribeiro et al., 2010). Já Diaz Garcia (1992) propunha a extinção 

da ZGTM e a criação da Zona dos Complexos Luso-Galaicos, a qual abrangeria somente as 

rochas dos complexos máficos-ultramáficos.  

Mais recentemente é proposta em Arenas et al. (2016) a fusão das zonas Galiza - Trás-os-

Montes e Ossa-Morena, numa nova e única zona geotectónica do varisco ibérico, a Zona 

Galiza - Ossa Morena, atendendo às semelhanças das unidades alóctones do SW e do NW 

do Maciço Ibérico. A nova zona geotectónica, juntamente com as outras zonas equivalentes 

ao longo do Orógeno Varisco, constituiriam a Zona Varisca Interna e a sua estruturação, 

disposição e largura estariam relacionadas com a duplicação da plataforma Gondwânica por 

processos de deformação. 
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Entretanto, os limites iniciais de Julivert et al. (1972, 1974), têm sido alterados e ajustados ao 

avanço científico. Assim, o limite nordeste, com a Zona Ocidental Asturo-Leonesa, 

inicialmente definido pelo anticlinório do Olho de Sapo, passou a ser definido pela falha de 

Vivero e a sua continuação nos sinclinais de Penalba e Courel, por não haver mudança na 

sequência estratigráfica e estrutural nos dois flancos dessa estrutura, (Martínez Catalán, 

1985). O limite sul com a Zona Ossa-Morena foi também modificado, sendo a Unidade Central 

da Zona de Cisalhamento Tomar - Badajoz - Córdoba considerada o seu limite (Julivert & 

Martínez, 1983; Díez Balda et al., 1990; Azor et al., 1994). 

Uma das características mais marcantes da ZCI é o carácter trangressivo do Ordovícico 

Inferior sobre as sequências infrajacentes (Julivert et al., 1972, 1974). Aliás, a sequência 

sedimentar na ZCI é formada por quatro conjuntos, que, por sua vez, são agrupadas em 2 

hiperciclos (anteordovícico e póscâmbrico). O póscâmbrico, é formado por dois conjuntos, 

Ordovícico Inferior - Carbónico inferior e Carbónico médio - superior. Já a separação destes 

quatro conjuntos é marcada por quatro discordâncias ou descontinuidades de 1º grau: 1) intra 

- Ediacárico; 2) Cadomiana, ambas originadas na orogenia Pan-Africana; 3) Toledânica

(Câmbrico médio - superior), responsável pela discordância do Ordovícico sobre o Complexo

Xisto-Grauváquico; e 4) Carbónico inferior - médio (San José et al., 1974; 1990; 1992;

González Lodeiro et al., 2004).

Assim, como para o Maciço Ibérico, foram desenvolvidos sistemas de divisão interna para a

ZCI utilizando critérios puramente estruturais. Díez Balda et al. (1990) dividiram esta, em dois

domínios tectónicos de acordo com a geometria das dobras da 1ª fase de deformação varisca

(D1): a norte, o Domínio das Dobras Deitadas e, a sul, o Domínio das Dobras Verticais (Figura

4.6). A segunda e terceira fases de deformação (D2 e D3) teriam sido responsáveis pela

formação de zonas de cisalhamento e falhas de desligamento sub-horizontais e sub-verticais,

que não foram, porém, suficientemente intensas para se sobrepor à deformação D1 (Dias &

Ribeiro, 2006).

No entanto, esta classificação ficou comprometida pelo reconhecimento de dobras deitadas

no setor sul, na fronteira entre a ZCI e a ZOM (Azor et al., 1992; Martínez-Catalán et al., 2004).

Outros trabalhos de índole estrutural desenvolvidos posteriormente no lado português da ZCI

corroboraram a fragilidade desta classificação ao mostrar que as geometrias das dobras D1

estão longe de se comportarem de forma homogénea (Dias & Ribeiro, 1998; Coke, 2000).

Numa outra tentativa, porém desta vez baseada em critérios estritamente estratigráficos, a

Zona Centro Ibérica é dividida em dois domínios, sendo que a chave para esta diferenciação

são as rochas aflorantes por baixo das sequências do Ordovícico Inferior (Figura 4.7). O

Domínio Ollo de Sapo ocupa a região setentrional, formando um estreito antiforma que se

prolonga da costa cantábrica até a região central da Península Ibérica. Com base nos estudos
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litoestratigráficos, estruturais e metamórficos recentemente realizados na área de Viana do 

Bolo - Sanábria definiram-se diversas fácies no que, sensu latu, se designa por formação “Ollo 

de Sapo”, de origem vulcânica a vulcano-detrítica formada por um conjunto vulcânico ácido 

de ortognaisses, tufos, ignimbritos e epiclastitos (Díez Montes, 2006). 

 
Figura 4.6: Divisão da ZCI em domínios estruturais: domínio das Dobras Deitadas ao norte e Domínio 

das Dobras Verticais ao sul. ZGTM: Zona Galiza Trás-os-Montes; ZOAL: Zona Ocidental Asturo-
Leonesa; AOS: Anticlinório Ollo de Sapo; ZCBC: Zona de Cisalhamento Badajóz-Córdoba; ZOM: 

Zona Ossa Morena (adaptado de Dias & Ribeiro, 2006). 

Já o Domínio do Complexo Xisto Grauváquico ocorre na região meridional da ZCI, sendo 

designado, em Portugal, por Supergrupo Dúrico-Beirão (Sousa, 1982; Oliveira et al., 1992; 

González Lodeiro et al., 2004). O termo Complexo Xisto Grauváquico (CXG) foi introduzido 

inicialmente por Carrington da Costa (1950) para designar, em Portugal, esta espessa 

sequência sedimentar pelítica-arenosa, supostamente homogénea, que aflora no vale do Rio 

Douro e na região das Beiras e que faz parte da extensa mancha precâmbrica que se estende 

para leste, para Espanha (Salamanca, Estremadura, Montes de Toledo e Alcudia). 

Apesar da área do Domínio Olho de Sapo ser substancialmente menor do que o Domínio 

Xisto-Grauváquico, a distinção entre os dois é importante, pois, além da mudança 

paleogeográfica, estas rochas representam um processo de rift incipiente instalado na 
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margem passiva do norte de Gondwana (Martínez-Catalán et al., 2004; Díez Montes et al., 

2010).
Figura 4.7: Zona Centro Ibérica com as subdiviões Domínio do Complexo Xisto - Grauváquico e 

Domínio do Olho de Sapo (adaptado de Martinez Catalán et al., 2004 após Almeida e Silva, 2014). 

4.1.3. Conceito de Terrenos Tectonoestratigráficos 

Após o surgimento da teoria da tectónica de placas os cientistas constataram que a mesma 

não conseguia explicar de forma completa e satisfatória a formação e evolução geológica dos 

cinturões orogénicos. Assim, na década de oitenta do século passado surge o conceito de 

"terrenos suspeitos" e "terrenos tectónicos-estratigráficos" com o objetivo de se preencher 

esta lacuna, sendo aplicado inicialmente em orógenos Meso-Cenozoicos (Coney et al., 1980). 

Este novo conceito serviu para explicar a justaposição de unidades tectónicas distintas, o que 

não poderia ser feito por simples reconstrução estrutural. Estas unidades apresentam 

características estratigráficas, estruturais e petrográficas particulares, o que dificulta a sua 

correlação. Além disto, os limites destas unidades dão-se por zonas de sutura ou falhas, o 

que favorece a aplicação do conceito de terrenos. Segundo Quesada (1990), é necessário 

estar atento à escala de aplicação deste conceito para não se tornar ambíguo, devendo ser 
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aplicado a fragmentos crustais formados em diferentes ambientes, mas que foram 

posicionados juntos através do movimento das placas tectónicas. 

No caso do Maciço Ibérico este conceito foi aplicado pela primeira vez por Ribeiro et al. (1987). 

Posteriormente, diversas tentativas de definição dos terrenos tectono-estratigráficos foram 

realizadas neste orógeno (Quesada, 1989; Quesada & Ribeiro, 1989; Ribeiro et al., 1990a; 

Quesada, 1991, 1992; Ribeiro, 2006). Na Figura 4.8 é apresentada esta última proposta. 

Segundo este autor, o Maciço Ibérico é caracterizado pela variação hierárquica das suas 

unidades, podendo ser tanto de primeira ordem (Terrenos) quanto de segunda ordem (Zonas) 

(Ribeiro, 2006). Os terrenos são formados por fragmentos de placas tectónicas amalgamados 

durante a Orogenia Varisca, enquanto que as zonas são porções destes terrenos que 

apresentam importantes variações paleogeográficas transversalmente às principais 

estruturas e variações mínimas longitudinalmente. O contato entre os terrenos é formado por 

zonas de suturas tectónicas (zonas de falha/descolamento basal), colocando lado a lado 

rochas formadas em ambientes tectónicos completamente diferentes (Ribeiro, 2006; Ribeiro 

et al. 2007). 

 
Figura 4.8: Divisão do Maciço Ibérico em terrenos tectonoestratigráficos e zonas, segundo Ribeiro 

(2006) e adaptado por Meireles (2013). 

Assim, como referido por Meireles (2013), a aplicação do conceito de terrenos 

tectonoestratigráficos em cadeias orogénicas antigas não é satisfatório devido à dificuldade 

em se definir claramente os limites entre os terrenos, seja pela cobertura dos contatos por 

bacias sedimentares, seja pela ação da erosão ou interferência causada pelo metamorfismo 

no conteúdo paleontológico ou paleomagnético. Desta forma, a comunidade científica ibérica 

continua a utilizar a proposta original de Lotze (1945) com as modificações introduzidas por 
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Julivert et al. (1972), pontualmente corrigidas, como no caso do limite entre a ZOAL e a ZCI 

(Martínez Catalán, 1990) ou no limite ZCI-ZOM (Robardet, 1976; Burg et al., 1981). 

4.1.4. Evolução Tectónica da Zona Centro Ibérica 

4.1.4.1. Ciclo Cadomiano 

São poucas as evidências diretas relacionadas com o Ciclo Cadomiano presentes no Maciço 

Ibérico, como rochas magmáticas de arco vulcânico identificadas na ZOM e no contato entre 

a ZOM e ZCI (Bandrés et al., 2004; Henriques et al., 2009).  Outras evidências são indiretas, 

como a presença de minerais detríticos proterozoicos em sedimentos paleozoicos que 

indicam uma zona de alimentação possivelmente relacionada com a Orogenia Cadomiana 

(Linneman et al., 2008). Para além disto, este ciclo foi responsável por produzir fases de 

deformação que ficaram registadas na maior parte do Maciço Ibérico (ZCI, ZC, ZOAL e ZOM) 

ocorrendo sempre um soco Precâmbrico sobre o qual assenta discordantemente o 

Paleozoico. Particularmente no caso da ZCI as deformações pré-variscas deram lugar a três 

discordâncias angulares de 1ª ordem: 1) discordância intra - ediacárico e 2) discordância 

cadomiana, ambas originadas na orogenia Pan-Africana; 3) discordância Toledânica, 

consequência de evento durante o Câmbrico médio-superior (González Lodeiro et al., 2004; 

Ábalos et al., 2012). 

Já a reativação das estruturas do soco cadomiano é uma provável causa do comportamento 

diferenciado de algumas zonas durante a deformação varisca. No Maciço Ibérico o soco 

cadomiano aflora somente em áreas restritas do domínio autóctone, como os gnaisses da Foz 

do Douro e o Complexo Gnáissico - Migmatítico de Miranda do Douro que ocupam o núcleo 

de uma antiforma atribuído à D3 (Ribeiro, 1974). Os gnaisses e migmatitos bandados de Seixo 

Pombal que ocupam o núcleo da antiforma são cortados pelo ortognaisse de Miranda do 

Douro. As datações mais recentes destes ortognaisses atribuíram ao processo de 

granitização a idade de 526 ± 10 Ma (Castro et al., 2003), e 483 ± 3 Ma (Bea et al., 2006) e 

496 ± 3 Ma (Zeck et al., 2006). Assim, como a fácies do ortognaisse datado não foi deformada 

pela orogenia varisca, pode-se afirmar que esta rocha se formou num evento pré-varisco. 

Quanto a origem dos orto-gnaisses, a presença de relíquias com idade de 605 ± 13 Ma (Bea 

et al., 2006) sugerem a formação a partir da fusão parcial de rochas cadomianas (Ribeiro et 

al., 2009). 

No entanto, como refere Ribeiro (2006), nos domínios onde o metamorfismo varisco é intenso, 

como é o caso de Miranda do Douro e Foz do Douro, os granitoides cadomianos 

transformaram-se em gnaisses, sendo difícil separar atualmente o que é devido à deformação 

e recristalização cadominana e varisca. 
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4.1.4.2. Ciclo Varisco 

Existe uma grande incerteza relacionada com a posição da Gondwana entre o Devónico e o 

Carbónico inferior devido à escassez de dados paleomagnéticos e à possibilidade de 

remagnetização tardia das rochas. Esta incerteza traz implicações importantes para os 

modelos existentes do fecho do oceano Rheic e colisão entre Ibéria, Armórica, Gondwana e 

Laurentia. Assim, existem diferentes modelos que tentam explicar a evolução geodinâmica do 

Maciço Ibérico durante o Ciclo Varisco (Matte, 2001; Ribeiro et al., 2007; Martínez-Catalán et 

al., 2007). 

Uma das vertentes defende que as placas de menores dimensões, como a Avalónia e 

Armórica, desempenharam um papel importante no processo de abertura e fecho de oceanos 

entre os principais continentes, Gondwana, Báltica e Laurentia (Matte, 2001; Ribeiro, 2006; 

Nance et al., 2012). No início deste ciclo (540 a 420 Ma), Avalónia, que se encontrava colado 

ao Gondwana até ao Câmbrico, separa-se deste supercontinente e inicia a abertura do 

oceano Rheic e o fecho do oceano Iapeteus (Figura 4.9 - A e B; Matte, 2001). 

A placa Armórica passa por um processo semelhante, no qual se forma um pequeno oceano 

entre esta placa e o Gondwana (Ribeiro et al., 1990). Esta fase extensional ficou marcada 

através da formação de sequências sedimentares transgressivas na margem passiva da placa 

Armórica, caracterizado na base do Ordovícico pela fácies Quartzito Armoricano (Ribeiro, 

2006).  

Em seguida, entre 420 e 390 Ma, inicia-se o processo de fecho dos oceanos paleozoicos 

acompanhado de abertura subordinada de bacias marginais pós-arco. Enquanto isso, a 

obducção de lâminas ofiolíticas é responsável por desencadear eventos tectonometamórficos 

de alta pressão (formação dos complexos de Morais, Bragança e Ordeñes). Posteriormente, 

entre 390 e 340 Ma (Figura 4.9 - C e D), ocorre a formação da cadeia orogénica, sendo 

responsável pela formação de bacias sedimentares e estruturas de deformação com 

polaridade em direção às zonas de antepaís a nordeste (ZC) e a sudeste (ZSP) (Matte, 2001). 

Paralelamente, acontece a instalação de granitoides e geração das frentes de carreamento 

nas zonas adjacentes à sutura. Por fim (340 a 300 Ma), o espessamento das placas 

envolvidas na colisão continental ocasiona mudanças do regime de cavalgamento para 

desligamento, seguido de colapso orogénico (Dias & Ribeiro, 1995; Dallmayer et al., 1997; 

Matte, 2001; Ribeiro, 2006). 

Numa outra corrente, McKerrow et al. (2000) propõe um modelo precoce em que, já no 

Devónico Inferior, o Gondwana se encontrava em baixas latitudes e o oceano Rheic, estreito, 

estava próximo de se fechar. Por outro lado, para Tait et al. (2000), o fecho do Rheic ocorreu 

tardiamente, somente no Carbónico superior, permanecendo aberto durante todo o Devónico. 
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A presença de sutura a sul da Armórica, entre o ZSP e a ZOM, e de terrenos exóticos 

semelhantes aos do NW da Península Ibérica (maciços de Cabo Ortegal, Ordeñes, Bragança 

e Morais) atesta a abertura e fecho do paleoceano Paleotétis entre as placas Armórica e Ibéria 

para alguns autores (Ribeiro, 2006; Ribeiro et al., 2007), porém a forte analogia entre as 

sucessões estratigráficas também levanta a possibilidade de que Ibéria e Armórica eram uma 

só placa e no lugar de um oceano havia um mar (Paris & Robardet, 1990; Robardet et al., 

1990; Robardet, 2002; 2003; Robardet & Gutiérrez-Marco, 2002). 

Figura 4.9: Reconstrução e evolução tectónica dos continentes Gondwana e Laurússia e das 
microplacas Avalónia e Armórica. Em vermelho a posição do Maciço Ibérico (adap. de Matte, 2001). 

Seguindo o modelo de formação do Paleotétis, este oceano seria formado a partir da 

obducção do oceano Rheic em direção a SE, que também seria responsável pela geração da 

Zona de Cisalhamento Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo - PTFASZ (Figura 4.10; Ribeiro et 
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al., 2007). Em seguida, ocorreria a obducção de parte do oceano Paleotétis e a colisão entre 

as placas Armórica e Ibérica, causando a instalação das Unidades Alóctones do NW Ibérico. 

Enquanto isto, a SW ocorreria a obducção do ofiolito Beja-Acebuches por cima da ZOM, 

acompanhado do desenvolvimento simultâneo de eclogitos e magmatismo orogénico. A 

continuidade da convergência conduziria à deformação intracontinental e compressão do Arco 

Ibero-Armoricano através de transpressão destra (Ribeiro et al., 2007). 

 
Figura 4.10: Reconstrução paleogeográfica dos paleocontinentes Avalónia, Armorica, Ibéria e 

Gondwana e dos paleo-oceanos Rheic e Paleothetys em 425-410 Ma (adap. de Ribeiro et al., 2007). 

Já no modelo defendido por Martinez Catalán et al. (2007) não há a formação do oceano 

Paleotétis durante a passagem do Ordovícico para o Silúrico separando a Placa Armórica da 

Placa Ibérica e sim uma colisão ortogonal entre Gondwana e Laurussia, entre o Devónico e 

Carbónico inferior, seguido por um regime transpressional destro. A evolução tectónica 

deduzida para a região NW ibérica é então estendida para o resto da cintura varisca, que 

conduz a construção de um modelo tridimensional no qual a componente transcorrente 

assume grande importância. 
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Este modelo descartaria o envolvimento de vários terrenos peri-gondwanicos neste processo 

e explicaria a formação dos ofiolitos e unidades alóctones de alta pressão por um único 

processo de fecho de oceano (Figura 4.11). Este estágio final da orogenia varisca seria 

responsável por um deslocamento de mais de três mil quilómetros entre ambos os 

continentes, o que explicaria a aparente multiplicidade de suturas e terrenos peri-gondwanicos 

(Martínez Catalán et al., 2007). 

 
Figura 4.11: Esquema da evolução tectónica da Península Ibérica entre o Carbónico inferior e médio. 

Adaptado de Martínez-Catalán et al. (2007). 
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4.2. Estratigrafia do Autóctone da Zona Centro Ibérica na Região de Moncorvo 

4.2.1. Sequências ante-ordovícicas 

A Zona Centro Ibérica (ZCI) é caracterizada por espessas sequências pré-câmbricas a 

câmbricas. Em Portugal estas sequências, classicamente conhecidas por “Complexo Xisto-

Grauváquico ante-Ordovícico" (Carrigton da Costa 1950; Teixeira, 1955), são presentemente 

designadas por Super Grupo Dúrico - Beirão, (Pereira, 1987; Sousa & Sequeira, 1989), 

formado pelos Grupos Douro e Beiras respectivamente. O Grupo Douro é formado 

essencialmente por fácies turbidíticas, com ocorrência calciturbidíticas, e de idade 

compreendida entre o Neoproterozoico e o Câmbrico inferior (médio?) (Sousa, 1982; 1984; 

Sousa & Sequeira, 1989). O Grupo Beiras é considerado como uma sequência do tipo flysch, 

aparentemente monótona, do Neoproterozoico, e considerada de fácies mais profunda que o 

Grupo do Douro (Sousa, 1981; 1982; 1984; Silva et al., 1995). A principal característica 

distintiva entre os dois grupos é a ausência da componente carbonatada no Grupo Beiras. 

Recentes revisões no Grupo Beiras, demonstram que este é formado por duas sequências 

sedimentares distintas (Lousã, superior; Fróia, inferior), separadas por uma discordância 

equivalente à discordância entre o Alcudiano superior e inferior, em Espanha. A sequência da 

Lousã apresenta estruturas sedimentares típicas de águas superficiais (Meireles et al., 2014). 

4.2.1.1. Grupo Douro 

A definição formal da estratigrafia do Grupo do Douro foi estabelecida por Sousa (1982, 1983), 

em seis formações geológicas, a saber, da base para o topo da sequência: i) Bateiras; ii) 

Ervedosa do Douro; iii) Rio Pinhão; iv) Pinhão; v) Desejosa; vi) São Domingos (Figura 4.12). 

Esta sequência foi posteriormente alterada por Silva & Ribeiro (1985) considerando que 

estaria duplicada tectonicamente. Segundo este modelo tectonoestratigráfico, a sequência do 

Douro seria formada por unidades autóctones, as Formações Bateiras e Ervedosa do Douro, 

e por unidades alóctones, as Formações Rio Pinhão, Pinhão, Desejosa e São Domingos. 

Desta forma, a Formação Rio Pinhão, base da sequência alóctone, seria o equivalente lateral 

do topo da Formação Bateiras (Sousa & Sequeira, 1989). 
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Figura 4.12: Coluna litoestratigráfica do Grupo Douro (adaptada de Sousa & Sequeira, 1987 - Carta 
Geológica de Portugal, Folha 10-D, Alijó, esc. 1:50.000). 

Na visão de Silva & Ribeiro (1985), existiria um carreamento devido à atuação da “Fase 

Sarda”, promovendo a sobreposição de parte da sequência e duplicando-a. O carreamento 

da Senhora do Viso, que serve de ponto de partida para a definição deste modelo, foi inferido 

pelos autores com base no contato brusco observado entre as Formações Rio Pinhão e 

Ervedosa do Douro (Silva & Ribeiro, 1985). Contudo, convém destacar que Sousa (1982; 

1983), chamava a atenção para a grande semelhança de fácies litológica, confirmada pelas 

mesmas características litogeoquímicas, entre as Formações Ervedosa e Pinhão. Igualmente 
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referia que a Formação Rio Pinhão (predominantemente grauvaques), desaparecia 

lateralmente, quer para NW quer para SE (Figura 4.13), o que sugere que possa existir outro 

modelo mais simples que não implique inferir a duplicação tectónica, mas o desaparecimento 

da Formação Rio Pinhão por simples variação lateral de fácies (Sousa & Sequeira, 1989). Tal 

hipótese significaria que as formações Ervedosa do Douro e Pinhão sejam a mesma formação 

geológica (C. Meireles, comum. pessoal), o que é merecedor de trabalhos mais detalhados 

para investigar a questão a fundo. Em suma, este modelo tectonoestratigráfico não é 

consensual (Meireles et al. 2014). 

 
Figura 4.13: Sequências do Grurpo Douro mostrando afinamento da Formação Rio Pinhão para sul. 

Retirado de Sousa (1983). 

4.2.1.1.1. Formação Bateiras 

Com espessura de cerca de 900 m, embora se desconheça o limite, a muro, esta formação é 

caracterizada por níveis de filitos negros, grafitosos, metagrauvaques e calcários, sendo 

individualizada em dois membros (Sousa, 1982, 1883,1984; Sousa e Sequeira, 1989): 

• Membro Inferior - caracteriza-se pela presença de três níveis de xistos negros 

grafitosos intercalados com metagrauvaques e filitos. Nos metagrauvaques da base 

desta sequência, podem ocorrer ocasionalmente bancadas microconglomeráticas, 
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como as que se observam próximo de Sarzedinho. A organização interna das suas 

bancadas corresponde a sequências de Bouma (AA, AB, ABDE). 

• Membro Superior - caracterizado pela presença de calcários, filitos cinzentos e meta-

grauvaques. Os termos mais comuns da sequência de Bouma são os AB, ABCDE e

CDE. Os calcários são em geral calcíticos, mas também podem ocorrer calcários

dolomíticos. Eventualmente observam-se passagens laterais dos calcários para

conglomerados com matriz calcítica.

4.2.1.1.2.  Formação Ervedosa do Douro 

Esta formação caracteriza-se por ser finamente estratificada, de cor verde e constituída por 

níveis de filito clorítico esverdeado e metagrauvaques. Os níveis mais grosseiros apresentam 

estrutura do tipo laminação oblíqua e sequências do tipo C(D)E de Bouma. No seu topo ocorre 

um nível de cerca de 10 metros de espessura de filito rico em magnetite. A sua espessura 

aproximada é de 250 m ± 50 m (Sousa, 1982, 1983). 

4.2.1.1.3.  Formação Rio Pinhão 

É formada predominantemente por metagrauvaques, constituída por bancadas de 

metagrauvaques com até 120 cm de espessura alternadas com níveis mais finos de filitos 

escuros. Podem observar-se intercalações de níveis microconglomeráticos e conglomerados, 

com clastos raramente ultrapassando os 2 cm de comprimento; são fundamentalmente de 

quartzo e raramente de filitos (Sousa, 1982). Nas bancadas de metagrauvaques observam-

se sequências de Bouma AB(DE), ABC, BC(DE), AB e ABC(DE) com estruturas sedimentares 

do tipo figuras de carga, laminações oblíquas e estratificação gradada. 

4.2.1.1.4. Formação Pinhão 

Muito semelhante à Formação Ervedosa do Douro, litológica e sedimentologicamente, 

apresenta cor verde e é constituída por alternâncias de leitos com 10 a 20 cm de pelitos e 

psamitos. Nos leitos psamíticos observam-se frequentemente estruturas sedimentares, como 

laminações oblíquas e convoluta, associadas à sequência C(D)E de Bouma (Sousa, 1982; 

1983; Sousa & Sequeira, 1989). Na porção intermediária da formação observam-se filitos com 

magnetite. Também foram observadas pistas de Planolites na base de bancadas de 

metagrauvaques associadas ao conjunto inferior com magnetite (Sousa & Sequeira, 1989). A 

espessura aproximada desta formação é de cerca de 350 ± 50 m. 

4.2.1.1.5. Formação Desejosa 

Esta unidade litoestratigráfica é caracterizada por uma alternância finas, milimétricas a 

centimétricas de xistos escuros, ardosíferos e siltitos claros, o que lhe confere um aspecto 
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listrado muito característico. A granulometria é fina, siltítica. Raramente se observam 

intercalações de metagrauvaques. A 60-70 m acima da base da unidade, ocorrem cerca de 

30 a 40 m de metagrauvaques grosseiros (Sousa 1982; 1983; Sousa & Sequeira, 1989). Para 

o topo da sequência são raras as bancadas de metagrauvaques. A sua espessura é estimada 

em 250 m ± 50 m. 

As suas estruturas sedimentares típicas são, estratificação gradada, figuras de carga, mais 

raramente laminação oblíqua e, no topo da formação, esporádicas estruturas bioturbadas 

(Sousa, 1982; 1983; Sousa & Sequeira, 1989). Além das bioturbações, a presença de trilobites 

no topo desta formação, embora mal preservadas, possibilitou a confirmação da idade 

Câmbrica (Rebelo & Romano, 1986). 

4.2.1.1.6. Formação São Domingos 

É a unidade estratigráfica mais alta do Grupo Douro, sendo desconhecido o seu topo. É 

formada essencialmente por conglomerados polimíticos e metaquartzarenitos, estando 

ausente os sedimentos pelíticos. A passagem da Formação Desejosa à Formação S. 

Domingos pode ser gradual e concordante com o aparecimento de finas bancadas de 

metaquartzarenitos, que vão sendo mais espessas para o topo, desaparecendo os pelitos. 

Internamente na base das bancadas conglomeráticas observam-se figuras erosivas. Sousa 

(1982, 1983) refere que esta passagem gradual se observa apenas no perfil tipo. Noutros 

locais, na Balsa e no Penascal, descreve que esta unidade esteja muito próxima da Formação 

Pinhão, havendo forte erosão das unidades infrajacentes (Sousa, 1982, 1983). 

Recentemente, no setor de Arouca, conglomerados considerados equivalentes desta 

formação apresentavam contactos erosivos sobre xistos listrados equivalentes da Formação 

Desejosa (Sá et al., 2014). 

Esta unidade tem ocorrência restrita, apenas em núcleos de sinclinais a oeste de Vila Nova 

de Foz Côa (Sousa, 1982, 1983). Os clastos dos conglomerados são principalmente de 

quartzo, e raramente de calcários cinzento, de filitos e metagrauvaques. Os clastos de 

calcários são semelhantes aos calcários de Bateiras. As estruturas sedimentares presentes 

são figuras de erosão na base das camadas, estratificação gradada, marcas de arraste, 

laminação paralela e marcas de ondulação. A sua espessura é de cerca de 50 m (Sousa, 

1982, 1983, 1984). 

4.2.1.1.7. Formação Montes Ermos 

Proposta informalmente por Dias da Silva (2013), esta formação aflora de forma muito restrita, 

somente nas áreas de Freixo da Espada à Cinta e Mazouco. Localiza-se aparentemente a 

topo do Grupo Douro, apresentando espessura máxima de 150 m. É formada, segundo este 

autor, por uma sequência relativamente homogénea composta por bancadas com 60 a 120 
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cm de espessura de siltitos e filitos negros com pouco ou nenhuma bioturbação. O 

metamorfismo térmico produzido pelas intrusões graníticas muitas vezes dificulta a 

identificação desta unidade no campo. O limite inferior desta com a Formação Desejosa é 

concordante, enquanto que a discordância Toledânica, a topo, constitui o seu limite superior. 

A sua idade está compreendida entre o Câmbrico inferior-médio e o Ordovícico Inferior, não 

sendo possível dar uma idade mais precisa pela ausência de fósseis. Contudo, conforme 

observado no campo pelo autor desta tese e sua equipa, esta nova unidade apresenta as 

mesmas fácies que a Formação Desejosa (Sousa, 1982; 1983), aspecto listado devido a 

variação de laminações de xistos e psamitos. 

4.2.2. Sequências ordovícicas 

Na terminação oeste, periclinal, do Sinclinório de Moncorvo, foi reconhecido o único local em 

toda a ZCI portuguesa em que a sequência ante-ordovícica contactará a sequência ordovícica 

de forma concordante (Ribeiro & Rebelo, 1971; Rebelo, 1983; Rebelo & Romano, 1986). 

Neste local foi reconhecida uma unidade conglomerática, designada informalmente por 

formação Quinta da Ventosa e correlacionada inicialmente com a Formação S. Domingos 

(Rebelo, 1983). Mais tarde, em Rebelo & Romano (1986), foi considerada já como sendo do 

Ordovícico Inferior (Tremadociano).  

Trata-se de uma espessa formação detrítica com estratificação maciça, por vezes muito 

grosseira, compreendida entre os xistos listrados da Desejosa e os quartzitos do Ordovícico, 

aparentemente em concordância cartográfica perfeita com estas unidades (Rebelo, 1983; 

Rebelo & Romano, 1986). É formada por uma matriz quartzo-pelitica com camadas dispersas 

e alternantes de material mais grosseiro (desde 5 cm a 1mm), formando verdadeiros 

conglomerados polimíticos (Rebelo & Romano, 1986). 

Posteriormente foi integrada na Formação Vale de Bojas do Arenigiano inferior (Sá, 2005; Sá 

et al., 2005). Revisões recentes deste sector indiciam que estes conglomerados farão parte 

do CXG e não do Ordovícico, pois foi detectada a discordância do Ordovícico sobre o CXG, 

tão característica da ZCI (C. Meireles, comun. pessoal). 

4.2.2.1. Grupo Quartzítico de Trás-os-Montes 

No que respeita exclusivamente ao Sinclinório de Moncorvo, as sequências câmbrica, 

ordovícica e silúrica são formadas pelas unidades indicadas na coluna estratigráfica 

esquemática abaixo (Figura 4.14). Em seguida serão apresentadas as unidades 

estratigráficas existentes no Sinclinório de Moncorvo, estrutura que alberga o Jazigo de Ferro 

de Moncorvo. 
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Figura 4.14: Log estratigráfico esquemático da sequência paleozoica de Moncorvo (adaptado de 

Rebelo & Romano, 1986; Sá, 2005; Meireles, 2013). 

4.2.2.1.1. Formação Vale de Bojas 

Definida informalmente como Formação Quinta da Ventosa em Moncorvo (Rebelo, 1985), 

esta unidade foi posteriormente correlacionada com a Formação Vale de Bojas, caracterizada 

na Serra do Marão por Coke et al. (1995) e definida formalmente por Sá (2005) e Sá et al. 

(2005). Usualmente, na ZCI, o contato entre a Formação Vale de Bojas e a unidade inferior, 

Formação Desejosa, é do tipo erosivo (discordância angular). 

Litologicamente a Formação Vale de Bojas caracteriza-se por quartzitos e conglomerados 

com intercalações de níveis de natureza vulcano-sedimentar. Os conglomerados são matriz 

suportados, poligénicos, com clastos centimétricos a milimétricos, sub-rolados e 
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subangulosos. Em Trás-os-Montes, é notória a variação lateral de fácies desta unidade e a 

predominância de conglomerados na sua base. Em Moncorvo a sua espessura foi calculada 

em cerca de 150 ± 20 m (Rebelo & Romano, 1986). 

De acordo com a natureza e tamanho dos clastos destes materiais é possível subdividir a 

Formação Vale de Bojas nos Membros Bojas e Freitas (Sá, 2005; Sá et al., 2005). O Membro 

Bojas caracteriza-se por conglomerados poligénicos, muitas vezes com aspecto maciço, de 

matriz areno-síltica e com clastos constituídos por metagrauvaques, quartzitos e filitos 

listrados da Formação Desejosa. Estes clastos podem chegar a medir de 10 a 12 cm de 

comprimento. Intercalados com estes conglomerados ocorrem níveis decimétricos a métricos 

de tufos vulcânicos ácidos. Já o Membro Freitas é caracterizado por conglomerados 

poligénicos de aspecto maciço, no qual se observa uma redução dos clastos de natureza 

vulcano-sedimentar, aumentando a proporção dos clastos de quartzo leitoso. Frequentemente 

assinala-se a presença de camadas decimétricas e métricas de metarenitos e metassiltitos. 

Sá (2005) atribui uma idade Arenigiano inferior-médio para esta formação. 

4.2.2.1.2. Formação Angueira 

Definida formalmente por Meireles (2011; 2013) na região do Rio Angueira, próximo ao 

povoado de Constantim, equivale aos membros quartzitos inferiores (O1a) e xistos intermédios 

(O1b) de Ribeiro (1974) e Pereira (2000) da formação do quartzito armoricano. A correlação 

estratigráfica da base dos xistos intermédios (O1b) com a Formação Vale de Bojas (Coke, 

2000a) levou Sá (2005); Sá et al., (2005) a engloba-la, juntamente com os quartzitos inferiores 

(O1a), na Formação Vale Bojas. 

Entretanto a sua ampla extensão cartográfica e especificidade da região do sinclinal Alcañices 

levou à definição formal desta nova formação por Meireles (2011; 2013). É subdividida, da 

base para o topo em: 1) Membro Constantim, formado por bancadas de quartzitos impuros, 

finos, com espessura centimétrica a decimétrica intercalados com níveis de xistos negros. 2) 

Membro Cicouro, formado essencialmente por xistos, por vezes, físseis e finos e com 

intercalações esporádicas de quartzitos. O seu conteúdo paleontológico é caracterizado 

essencialmente por icnofósseis do género Daedallus cf. Halli e Planolites isp., o que aponta 

uma provável idade Arenigiano inferior. Foi calculada uma espessura de 200 e 300 m para os 

Membros Constantim e Cicouro, respectivamente, na área do estratotipo (Meireles, 2013). 

Segundo este último autor, esta unidade será equivalente à Formação Santa Eufémia 

(Gonzalez Clavijo, 1997) e à Formação Cabeza de la Viñas (Fernandez & Moro, 1992). Na 

região do Sinclinório de Moncorvo esta formação não foi cartografada separadamente da 

Formação Marão, mas é possível encontrá-la a poucos quilómetros a NE nos arredores da 

povoação de Lagoaça onde está informalmente representada como "OMrI - quartzitos 
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inferiores" e OMrII - xistos intermédios" (folha 11-D - Carviçais, 1:50.000; Pereira et al., 2009; 

2014). 

4.2.2.1.3. Formação Marão 

Esta formação é caracterizada por bancadas de quartzitos finos a grosseiros, às vezes 

impuros, e bancadas de xistos e filitos cinza escuros, rosados ou negros (Sá, 2005; Sá et al., 

2005). É evidente uma redução da componente arenítica em direção ao topo desta unidade, 

prenunciando a passagem para a Formação Moncorvo, essencialmente pelítica. A sua idade 

é Arenigiano médio, podendo eventualmente alcançar o Arenigiano superior. Do ponto de 

vista paleontológico a Formação Marão é constituída essencialmente por braquiópodes 

inarticulados, cefalópodes, bivalves e icnofósseis do tipo Cruziana e Skolithos (Coke & 

Gutiérrez-Marco, 2001; Sá, 2005). A variação litológica e de fácies sedimentares ao longo da 

coluna estratigráfica permitiu a separação, da base para o topo da sequência, em três 

Membros: Ermida, Malhada e Fragas da Ermida. 

A presença de bancadas ricas em ferro é uma característica marcante desta unidade, estando 

o ferro presente na forma de diferentes minerais: hematite, magnetite, goethite/limonite, 

siderite, clorite e outros silicatos (Neiva, 1949; Neiva & Gouveia, 1950; Orey & Rebelo, 1983).  

4.2.2.1.3.1. Membro Ermida 

Anteriormente denominada como “Quartzitos Sem Ferro” (Coke, 1992; 2000a; 2000b), esta 

unidade é constituída essencialmente por bancadas de quartzitos cinza-escuro impuros. A 

muro, estes quartzitos são mais impuros e ocorrem intercalados com níveis conglomeráticos, 

enquanto que a tecto, os quartzitos tornam-se mais puros e intercalados com bancadas 

decimétricas a métricas de filitos e metassiltitos. Nas bancadas de quartzitos puros, observa-

se frequentemente a presença de estruturas sedimentares como ripples, figuras de carga e 

estratificação gradada positiva. Na parte superior são frequentes os icnofósseis de Cruziana, 

Daedalus e Skolithos (Sá, 2005). 

As camadas metaconglomeráticas apresentam uma maior competência à deformação por 

serem constituídas essencialmente por quartzo, o que se reflete na sua coloração cinza claro. 

Desta forma, a sua cor característica e sua ampla distribuição fazem dela uma boa camada 

guia no campo, como é o caso da Camada Ribeira das Cestas (Coke, 2000a; Sá, 2005). 

4.2.2.1.3.2. Membro Malhada 

Informalmente designada de “Quartzitos com Ferro” (Coke 1992; 2000a; 2000b), esta unidade 

é caracterizada pela sedimentação de ferro ao longo da sequência sedimentar, a qual é 

formada por bancadas decimétricas a métricas de quartzitos puros intercaladas com 

bancadas centimétricas a decimétricas de metagrauvaques e lâminas de filitos (Sá, 2005). Em 
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geral, as bancadas ricas em ferro não apresentam continuidade lateral muito extensa e a sua 

espessura raramente excede uma dezena de metros (Medeiros, 1950; Neiva & Gouveia, 

1950; Neiva, 1976). Como já referido por Sá (2005), pelas variações de espessura que 

apresenta nas diversas secções (Marão, Alvão, Moncorvo, Montesinho ou Guadramil), este 

Membro parece ter um carácter lenticular.  

Outra peculiaridade do Membro Malhada na região de Moncorvo é a presença de níveis 

metaconglomeráticos associados aos quartzitos, sendo comum principalmente os do tipo 

microconglomerados (Ribeiro & Rebelo, 1971; Dias et al., 2013). 

À medida que se aproxima do topo desta sequência, observa-se uma redução da espessura 

das camadas de quartzitos e um aumento da espessura e abundância das camadas de filitos. 

A transição para a unidade superior é marcada pela ausência das bancadas espessas de 

quartzitos puros. A espessura deste Membro foi calculada em 120 ± 20 m na Serra do Marão 

(Coke, 2000a) e em 180 ± 20 m na região do sinclinório de Moncorvo (Rebelo & Romano, 

1986), sendo retificada por Sá (2005) em 65 m na região do estratotipo, o que confirma seu 

carácter lenticular. 

4.2.2.1.3.3. Membro Fragas da Ermida 

Anteriormente chamada de Psamitos Superiores (Ribeiro, 1974; Rebelo & Romano, 1986; 

Dias, 1986; 1994; Coke 2000a), esta unidade é caracterizada pela alternância de níveis 

centimétricos a milimétricos de metassiltitos cinza claros e filitos cinza escuros a negros, o 

que lhe confere um aspecto listado. A principal estrutura sedimentar são as estratificações 

plano paralelas, mas, eventualmente, observam-se figuras de carga ou ball and pillow (Sá, 

2005). 

Em direção ao topo desta camada observa-se uma diminuição na espessura e quantidade de 

lâminas de metassiltitos até o seu completo desaparecimento e passagem para a unidade 

sobrejacente (Sá, 2005, Sá et al., 2005). Na base desta unidade observam-se frequentemente 

níveis ricos em ferro na forma de magnetite, limonite e grunerite. Já próximo do topo deste 

Membro foi identificado um nível lumachélico de cerca de 10 cm de espessura formado por 

restos de conchas e clastos de quartzo em matriz arenosa (Coke & Gutiérrez-Marco, 2000), 

marcando um evento catastrófico de curta duração. A espessura estimada para esta unidade, 

na área do estratotipo, na Serra do Marão, é de 100 m (Sá, 2005). 

4.2.2.1.4. Formação Moncorvo 

Inicialmente denominada por Formação Xistenta (Ribeiro, 1974; Rebelo & Romano, 1986; 

Dias 1986; 1994; Coke, 2000a; Meireles, 2000), esta unidade foi formalmente definida na 

região de Torre de Moncorvo (Sá, 2005; Sá et al., 2005). É formada por uma sequência 

espessa e monótona de filitos que variam de cinza escuro a cinza claro ou rosado, apresenta 
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cubos de pirite muitas vezes completamente alterados e, mais raramente, nódulos siliciosos 

ou piritosos. O início desta formação é marcado pelo desaparecimento dos níveis 

metassiltíticos do Membro Fragas da Ermida. Do ponto de vista paleontológico, esta formação 

mostrou-se produtiva, sendo caracterizada por braquiópodes, cnidários, gastrópodes, 

artrópodes, bivalves, equinodermes e grapólitos, indicando uma idade Areginiano superior e 

Dobrotiviano inferior (Sá, 2005; Sá et al., 2005). 

A espessura desta formação na região de Moncorvo, onde foi definido o estratotipo, foi 

calculada em 150 m (Sá, 2005), onde ocupa a região central do sinclinório. 

4.2.2.1.5. Formação Chão do Amieiral 

Definida formalmente no Cabeço do Chão do Amieiral, na região central do Sinclinório de 

Moncorvo (Sá, 2005; Sá et al., 2005), esta formação é caracterizada pela ocorrência, a muro, 

de espesso nível com cerca de 2,7 m de espessura de ferro oolítico com nódulos fosfáticos, 

formalmente designado por Camada Chôsavelha. Este nível está em contato erosivo 

(paraconformidade) com a Formação Moncorvo (Sá, 2005). Acima desta camada aflora uma 

sequência de margas descalcificadas com cerca de 4 m de espessura, seguida por uma 

sequência monótona de xistos físseis, de cor negra e frequentemente intercalada com 

laminações psamíticas. O conteúdo fossilífero rico desta formação indicou idade Berouniano 

médio a superior (Sá, 2005; Sá et al., 2005). 

Esta formação representa um curto período de emersão seguida de uma transgressão 

marinha e sua espessura foi calculada em cerca de 80 m. Além de Moncorvo, esta unidade 

também foi identificada mais a norte, no Anticlinal de Vivero-Ifanes, sector de São Martinho 

da Angueira (Meireles, 2011; 2012; 2013). 

4.2.2.1.6. Formação Guadramil 

Esta unidade é constituída em termos gerais por xistos gresosos, homogéneos, cinzentos e 

divide-se em dois Membros, Ribeira de Guadramil e Sal Moído, a muro e a teto, 

respetivamente. O seu estratotipo localiza-se em Guadramil, no Cabeço Sal Moído (Sá, 2005; 

Sá et al., 2005). O Membro inferior é marcado por xistos gresosos de coloração cinza escura 

e intercalações de clastos rolados a angulosos, polimíticos (quartzitos, arenitos e filitos), de 

diversas dimensões (0.2 a 8 cm) e, por vezes, facetados. Estas características, na verdade, 

definem um diamictito (depósito glacio-marinho). O Membro superior é formado por xistos 

gresosos, cinza escuros, e caracteriza-se pela ausência dos clastos e pelo aparecimento de 

nódulos de pirites sin-genéticas e moscovite abundante (Sá, 2005). A sua idade é atribuída 

ao Kosoviano e sua espessura calculada em 120 m no estratotipo. No estratotipo, o Membro 

Sal Moído possui cerca de 15 m de espessura e observam-se níveis ferruginosos de cerca de 

3 cm de espessura a marcar o limite a muro e teto com as unidades adjacentes (Meireles, 
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2011; 2013). Por vezes, a Formação Guadramil também apresenta a teto um carreamento 

basal responsável por imprimir nesta uma forte deformação com clivagem penetrativa e 

sombras de pressão nos clastos do diamictito. 

4.2.3. Sequências pós-ordovícicas 

Em Trás-os-Montes, como em geral no noroeste peninsular, o contacto Ordovícico - Silúrico 

foi considerado como correspondendo a: 1) uma discordância e lacuna estratigráfica (Teixeira, 

1981; Ribeiro, 1974, Pereira, 1987); 2) só lacuna (Díez Balda, 1986); 3) contacto tectónico 

(Ferragne, 1972; Vacas & Martínez Catalán, 1987; Antona & Martínez Catalán, 1990; Meireles 

et al., 1995; González Clavijo, 1997, 2006; Meireles, 2000a, 2000b;), correspondendo este 

acidente tectónico, ao acidente basal dos mantos de carreamento.  

No entanto, González Clavijo (1997) também assinalava num sector específico da sinforma 

de Alcañices, a presença de uma sequência silúrica autóctone (formação Manzanal del 

Barco), em continuidade estratigráfica com o Ordovícico. Posteriores revisões no nordeste 

transmontano confirmaram também a presença duma sequência silúrica autóctone neste 

setor (Meireles et al., 2006b; Meireles, 2011, 2013). Em Trás-os-Montes uma das sequências 

silúricas mais bem conhecida e paleontologicamente bem documentada situa-se no Marão, 

tendo sido designada informalmente de formação Campanhó (Pereira, 1987). A sua idade 

abrange do Wenlock ao Pridoli (Pereira, 1987; Piçarra et al., 2006). Mais recentemente o 

estudo litoestratigráfico das várias manchas silúricas autóctones (sectores de Guadramil - Rio 

de Onor e Quintanilha), permitiu correlacioná-las com a sequência do Marão e Moncorvo 

(Piçarra et al., 1995) e avançar com a proposta formal da nova unidade litoestratigráfica 

silúrica, a Formação Campanhó (Meireles, 2011; 2013). 

4.2.3.1. Formação Campanhó 

Como é característico das sequências silúricas, predominam as fácies euxínicas, carbonosas, 

com destaque para os xistos negros carbonosos e grafitosos. Foi subdividida em três novos 

Membros, da base para o topo: Membro Ribeira de Silos, fundamentalmente xistos negros 

ampelitosos com liditos na base, de idade Llandovery - Wenlock; Membro Quintanilha, 

espessos calcários negros, a muro, e xistos negros para o tecto (Ludlow – Pridoli); Membro 

Fraga dos Corvos, sequência monótona de gresofilitos cinzentos, de idade atribuída ao Pridoli 

- Devónico Inferior provável (Meireles, 2011, 2013). 

Na região do Sinclinório de Moncorvo, a sequência silúrica aflora no núcleo desta estrutura 

formando dois sinclinais de segunda ordem chamados de sinclinais de Mós (Pereira et al., 

2014). Além deste local, e já fora do sinclinório, ocorrem rochas do Silúrico na Faixa Ferradosa 

- Quinta das Quebradas, onde contacta diretamente com rochas do Complexo Parautóctone. 

É constituído por xistos bandados, siltíticos e filitos carbonosos, com intercalações de 
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quartzitos e escassos liditos próximo da base e abundantes calcários negros na parte superior 

(Pereira et al., 2014). 

Embora não estejam cartografados os seus membros, tal como foram descritos em Meireles 

(2013), pelas descrições das fácies, presume-se que aqui estejam todas as unidades 

representadas (Piçarra et al., 1995; Sá et al., 2006; Pereira et al., 2014); É constituída 

predominantemente por xistos negros, escassos níveis de siltitos, ampelitos e liditos e, para 

o topo, intercalações de calcários negros que passam lateralmente para níveis de ferro 

oolítico. Foram obtidas idades que vão desde o Llandovery (nos liditos) até o Pridoli (nos 

calcários), mostrando que a sequência silúrica, como em toda a ZCI, se encontra condensada 

em fácies anóxida (Pereira et al., 2014). 

4.2.4. Uma Breve Síntese Sobre a Evolução do Conhecimento da Estratigrafia 
do Sinclinório de Moncorvo 

No caso do Jazigo de Ferro de Moncorvo e do seu contexto geológico, foi com os trabalhos 

de Ribeiro & Rebelo (1971) e mais tarde de Rebelo & Romano (1986), que se iniciou a 

construção de um conhecimento consistente e coerente sobre a geologia desta região, com 

a apresentação da estratigrafia e estrutura do jazigo de ferro e das rochas envolventes. De 

modo informal, foram definidas neste sinclinório as seguintes unidades pré-ordovícicas, 

ordovícicas e silúricas, da base para o topo: 

• "Formação Rio Pinhão" - formada predominamente por bancadas de 

metagrauvaques, com espessura decimétrica a métrica, alternadas com xistos 

cinza a negros. Ocasionalmente observam-se lentes de microconglomerados e 

rochas calcossilicatadas. 

• "Formação Pinhão" - predominam espessos pacotes de xistos cloríticos alternados 

com pacotes mais finos de metagrauvaques. É uma unidade muito homogénea 

com um aspecto rítmico pronunciado. 

• "Formação Desejosa" - caracterizada pela alternância de lâminas de xistos escuros 

com lâminas de metassiltitos quartzosos, adquire assim um aspecto listado 

característico. Leitos de metagrauvaques com componente calcítica não são raros, 

atingindo até 20 cm de espessura.  

• “Formação Quinta da Ventosa” - formada por metapelitos quartzo sericíticos, 

apresenta alternâncias de leitos de conglomerados polimíticos. Os clastos são de 

quartzitos e metassiltitos com comprimento que varia de 5 cm a menos de 1 mm. 

• “Formação Quartzítica” - correspondente à fácies “Quartzito Armoricano”; 

compreendendo quartzitos puros e impuros, de várias espessuras, alternantes com 

xistos cinzentos a negros; quartzitos impuros, ferruginosos que transitam 
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lateralmente a níveis de ferro; e subdividida informalmente nos seguintes 

membros: quartzitos inferiores (O1a); xistos intermédios (O2a); quartzitos superiores 

(O1b) e xistos e psamitos superiores (O2b); 

• “Formação Xistenta” - constituída por xistos cinzas, rosas ou esbranquiçados, 

forma uma sequência extremamente homogénea onde não se observam 

estruturas sedimentares. Frequentemente ocorrem cubos de pirite e mais 

raramente nódulos siliciosos ou de pirite. 

• "Silúrico" - filitos e xistos negros carbonosos com eventuais leitos lenticulares de 

calcário ou metassedimentos calcíticos. 

Esta sequência litoestratigráfica serviu de base para o trabalho geológico de síntese sobre a 

geologia do nordeste transmontano (Ribeiro, 1974), para as cartas geológicas da região de 

Moncorvo (Silva, et al., 1989; Silva & Ribeiro, 1994; Pereira et al., 2009), bem como, de um 

modo geral, para os trabalhos que se desenvolveram em outros setores do Ordovícico de 

Trás-os-Montes (Pereira, 1987, 1989; Coke, 2000). Contudo, a litoestratigrafia do Ordovícico 

de Trás-os-Montes foi alvo, nos últimos anos, de uma revisão e atualização, das quais resultou 

uma formalização das suas unidades (Sá et al., 2005; Meireles, 2013) (Tabela 4.1). 

Tabela 4.1: Evolução do conhecimento da litoestratigrafia do Ordovícico e Silúrico de Trás-os-
Montes. 

 
O processo de revisão da litoestratigrafia do Ordovícico em Trás-os-Montes é um resultado 

da evolução e aplicação dos conceitos de séries e andares globais versus andares regionais. 
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Uma boa perspectiva deste processo pode ser consultada no trabalho de Sá (2005) e nas 

referências contidas neste. 

4.3. Deformação, Metamorfismo e Magmatismo na Região de Torre de Moncorvo 

4.3.1. Deformação 

A seguir serão descritas as fases de deformação que originaram as estruturas presentes na 

região setentrional do Autóctone da Zona Centro Ibérica. Estas estruturas estão relacionadas, 

primeiramente, com o estágio divergente das placas tectónicas no Paleozoico inferior e, 

posteriormente, com o estágio convergente destas placas durante o Paleozoico médio a 

superior. 

4.3.1.1. Deformação Pré-Varisca 

Na ZCI, uma importante discordância angular de 1ª ordem separa as formações do topo do 

Câmbrico das formações da base do Ordovícico. Esta discordância teria sido originada por 

um evento tectónico de fraca intensidade e curta duração, causando a deformação das 

formações pré-ordovícicas sem produzir uma clivagem xistenta ou metamorfismo (Ribeiro, 

1974; Díez Balda et al., 1990; Ribeiro et al., 1990a). Embora esta discordância tenha uma 

representatividade regional inegável na ZCI, na região de Torre de Moncorvo, na Quinta da 

Ventosa, na terminação oeste do Sinclinório de Moncorvo, ocorre a única excepção, com um 

paralelismo entre as formações do Câmbrico e do Ordovícico, caracterizando uma 

disconformidade. Já na terminação oriental do Sinclinório de Moncorvo, próximo à Freixo da 

Espada-à-Cinta, já é reportada esta discordância angular (Rebelo, 1983; Rebelo & Romano, 

1986). 

Esta discordância de 1ª ordem corresponde à discordância toledânica de Lotze (1956). Esta 

designação foi recuperada e proposta por vários autores (San José et al. 1974, Hammann et 

al. 1982; Díes Balda et al., 1990; San Jose et al., 1992) para corrigir o uso de “discordância 

sarda” que vários autores portugueses e espanhóis usavam de forma incorreta. A verdadeira 

discordância sarda, descrita pela primeira vez, na Sardenha por Stille (1924, 1939), é 

intraordovícica, pois separa o Ordovícico Inferior do Superior (Pillola & Gútierrez-Marco 1988). 

Todavia, devido ao facto das duas regiões fazerem parte da cadeia varisca do sul da Europa, 

alguns autores consideram a possibilidade de um diacronismo deste evento tectónico (Romão 

et al., 2005). 

4.3.1.2. Deformação Varisca 

Ao contrário da deformação câmbrica inicial, a deformação varisca afetou fortemente as 

rochas do Terreno Ibérico. Este evento está relacionado com o estágio de convergência das 

placas tectónicas Gondwana e Laurentia e a formação do Arco Ibero-Armoricano, podendo 
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ser subdividido em três fases relativamente contínuas, D1, D2 e D3. A relação cronológica 

destas fases para o setor setentrional do autóctone encontra-se bem definida em Dias & 

Ribeiro (1995) (Figura 4.15). A fase D1 é caracterizada por uma colisão ortogonal entre as 

placas tectónicas no setor setentrional da ZCI durante o Devónico Médio e Devónico Superior, 

produzindo as principais estruturas de deformação desta zona (Ribeiro, 1974; Dias & Ribeiro, 

1994; 1995; Dias et al., 2013). Associado ao plano axial destas dobras desenvolvem-se 

subparalelamente zonas de cisalhamento esquerdos devido à partição da deformação 

(Moreira et al., 2010). Já durante o Carbónico começa a predominar uma cinemática 

transpressional destra, fase D2, responsável pela geração de zonas de cisalhamento dúcteis 

sub-verticais com componente esquerda, por vezes reativando estruturas D1 (Pereira et al., 

1993; Ribeiro, 1990; Coke, 2000c). Por fim, sucede-se a fase de deformação D3, tardi-varisca 

de natureza frágil (Dias et al., 2013). 

Figura 4.15: Evolução cronológica das três fases de deformação dúcteis que afetaram a região 
setentrional do autóctone da ZCI (adaptado de Dias & Ribeiro, 1995). 

Em relação ao limite SW da ZCI, Pereira & Silva (2001) apresentam um modelo alternativo ao 

de Dias & Ribeiro (1995), no qual esta contacta a ZOM através de um regime de transcorrência 

esquerda transpressional. Este regime é caracterizado por uma combinação simultânea de 

movimentos sinistrógenos paralelos a oblíquos à direção das camadas devido ao processo 
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de partição da deformação e à heterogeneidade litológica presente na sequência 

estratigráfica. 

4.3.1.2.1. Primeira Fase de Deformação Varisca (D1) 

A estruturação geral do Autóctone da ZCI é definida essencialmente pelas estruturas geradas 

durante a fase D1, assumindo um carácter penetrativo em toda a região. As estruturas de 

deformação desta fase tornam-se evidentes principalmente pelo padrão encontrado nas 

litologias mais competentes da base do Ordovícico. Frequentemente intrusões graníticas 

variscas e pós-variscas interrompem o padrão de deformação D1 observado nos 

metassedimentos do Autóctone, assim como acontece no NW da Península Ibérica devido 

aos mantos de carreamento. Entretanto, a preservação das formações paleozoicas 

autóctones, principalmente nos núcleos de sinclinais, possibilitou uma boa caracterização 

geométrica e cinemática desta fase. Apesar do padrão constante de D1 no Autóctone da ZCI, 

é possível identificar heterogeneidades relevantes para a proposição de um modelo de 

evolução geodinâmica (Ribeiro, 1974, Ribeiro et al., 1990, Vera, 2004, Dias et al., 2013). 

Em relação à orientação geral das estruturas D1, ocorre uma variação de acordo com a 

estruturação do Arco Ibero-Armoricano (Matte & Ribeiro, 1975). Ou seja, as estruturas com 

direção aproximadamente E-W estão localizadas na porção mais a leste do Arco, como em 

Torre de Moncorvo, enquanto que ao se aproximarem da costa atlântica, a orientação das 

estruturas torna-se cada vez mais próxima de N-S (Pamplona & Ribeiro, 2013). Já as 

charneiras dos dobramentos associados com esta fase apresentam uma ligeira variação 

regional, onde a leste estas estruturas são sub-horizontais e onduladas, Moncorvo e Vila Nova 

de Foz Côa (Dias, 1998; Búrcio, 2004), a oeste estas tendem a ser mais inclinadas, Marão e 

Valongo (Coke, 2000c; Dias & Ribeiro, 1998). Esta variação tem sido explicada pela 

proximidade da zona de maior curvatura do arco, onde o estiramento longitudinal provocado 

pelo escape lateral de fluido causou a inclinação dos eixos das dobras (Ribeiro et al., 1990; 

Dias et al., 2013). Por outro lado, observam-se variações deste padrão em dobramentos de 

menor ordem, como as dobras em bainha localizadas no sinclinal da Marofa. A formação 

destas estruturas está relacionada com a proximidade de acidentes principais, neste caso 

com a zona de cisalhamento Juzbado - Penalva do Castelo (Dias et al., 2013). 

A clivagem xistenta S1 é a principal estrutura formada durante a orogenia varisca devido a sua 

ampla distribuição e sua relação geométrica com o plano axial das dobras evidencia variações 

em diferentes escalas. Observa-se que na porção setentrional da ZCI, S1 é paralela ao plano 

axial das dobras ou ocorre em leque, fazendo com que a lineação de interseção L1 seja 

subparalela ao eixo das dobras e tenha uma fraca dispersão (Dias et al., 2013). Nas 

proximidades da zona de cisalhamento do Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão esta relação 
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altera-se drasticamente, como no anticlinal Valongo (Dias, 1994; Dias & Ribeiro, 1998) e a 

sudeste de Castro Daire (Rodrigues, 1997). O não paralelismo observado nestes locais entre 

o plano axial das dobras e S1 foi interpretado como a combinação de uma componente 

cisalhante esquerda, responsável pela formação de S1, subparalela à direção principal do 

dobramento (Dias, 1994; Dias & Ribeiro, 1998). Apesar da relação de transecção de S1 e do 

plano axial das dobras D1 ser uma questão pontual na porção setentrional da ZCI, o mesmo 

foi descrito no flanco norte do anticlinal de Carviçais na região de Moncorvo. A interpretação 

apresentada para esta relação foi a atuação de um processo de deformação progressiva não 

coaxial esquerdo durante D1 (Dias, 1986; Dias et al., 2003). 

A lineação de estiramento X1 está marcada nos níveis de filito e quartzo-filitos pelo 

alinhamento de agregados microscópicos de filossilicatos e nos quartzitos puros pela 

recristalização dinâmica dos grãos de quartzo (Mateus et al., 2001). A orientação geral desta 

estrutura na porção setentrional da ZCI é NW-SE e sub-horizontal, o que faz com que esta 

forme um ângulo, geralmente menor do que 10º, com as charneiras das dobras D1. Este 

subparalelismo entre X1 e S1 é um dos fatores que contribui para a individualização do setor 

setentrional do Autóctone da ZCI como uma sub unidade estrutural. Já no setor meridional do 

Autóctone da ZCI observa-se quase uma situação inversa, onde L1 e X1 são sub 

perpendiculares (Ribeiro et al., 1990; Romão et al., 2013). 

Outro aspecto marcante em relação às estruturas de deformação D1 no setor setentrional da 

ZCI é a presença de zonas de cisalhamento esquerdas subparalelas ao plano axial das dobras 

desta fase (Ribeiro et al., 1990; Pereira et al., 1993; Dias & Ribeiro, 1995). Estas zonas de 

cisalhamento geralmente são verticais ou têm mergulho acentuado para SW, sendo que no 

último caso podem ter uma componente vertical. A distribuição destas zonas de cisalhamento 

ocorre a nível regional, tendo sido descritas em Moncorvo (Dias, 1986; 1994; Dias & Ribeiro, 

1991; 1994; Dias et al., 2003), Vila Nova de Foz Coa (Búrcio et al., 2006), Marão (Coke, 1992; 

Coke, 2000c), Valongo (Dias & Ribeiro, 1998) e Viana do Castelo (Pamplona & Ribeiro, 2013). 

A componente esquerda é dominante nestes acidentes, sendo evidenciada por porfiroclastos, 

foliação do tipo S-C e deflexão de icnofósseis, como Skolithos, de forma invertida nos flancos 

das dobras e compatível com a cinemática esquerda (Dias et al., 2013). 

A contemporaneidade de dobramentos e da componente cisalhante esquerda tornaria 

esperado uma distribuição generalizada e homogénea das zonas de cisalhamento e dobras 

transectadas, como ocorre com os dobramentos D1. Contudo não é isto que se observa, mas 

sim a concentração de corredores de cisalhamento estreitos separando blocos onde 

predominam dobramentos de grande escala (Dias, 1994; Dias & Ribeiro, 1994; Coke et al., 

2003; Dias et al., 2010; Moreira et al., 2010). A atuação de um regime de deformação 

esquerdo de forma tão heterogénea nos setores setentrionais do Autóctone da ZCI indica uma 
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importante partição da deformação nesta região (Ribeiro et al., 1990; Pereira et al., 1993; Dias 

& Ribeiro, 1994; 1995). Assim, o que se observa no Autóctone da ZCI é a conjugação de 

zonas onde predomina a componente de cisalhamento simples (região do Alto Douro e 

Portalegre) com zonas onde predomina a componente de cisalhamento pura (região das 

Beiras) com escape vertical (Dias, 1998; Dias et al., 2006).  

A distribuição das vergência das dobras D1 no setor setentrional do Autóctone da ZCI define 

uma estrutura em flor de primeira ordem, assimétrica e condicionada pela zona de 

cisalhamento Malpica-Lamego (Figura 4.16). Esta estrutura, designada como Estrutura em 

Flor do Douro (Moreira et al., 2010), estende-se desde a Serra do Marão até Vila Nova de Foz 

Côa. A SW desta estrutura ocorre uma estreita faixa com vergência para WSW e SW 

(Valongo-Castro Daire, Viseu e Caramulo), enquanto que a NE da mesma a vergência das 

dobras D1 é para NE e NNE e com maior intensidade (Moncorvo e Marão) (Pereira et al., 

1993; Dias, 1998; Coke et al., 2000c; Moreira et al., 2010; Dias et al., 2013). 

 
Figura 4.16: Modelo esquemático da estrutura em flor do Douro. A zona axial caracteriza-se por zona 

de cisalhamento esquerdo que separa a porção meridional com dobramento com vergência para 
SSW e a porção setentrional com dobramentos com vergência para NNE (Moreira et al., 2010) 

4.3.1.2.2. Segunda Fase de Deformação Varisca (D2) 

Na porção setentrional do Autóctone da ZCI a atuação da fase de deformação D2 sucede de 

forma não coaxial à D1 e associada aos cisalhamentos tangenciais de transporte dos mantos 

de carreamento do complexo alóctone do NW ibérico (Ribeiro et al., 2006, Rodrigues et al., 

2013). Esta fase de deformação afeta de forma bem menos penetrativa o Autóctone do que 

D1, sendo que a alteração das estruturas anteriores se torna mais intensa à medida que se 

aproxima dos mantos de carreamento. A geometria e cinemática das dobras D2 é altamente 
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heterogénea, o que é causado pela proximidade dos complexos de manto e de zonas de 

cisalhamento ativas desde D1 (Dias et al., 2013). 

No Marão, as principais estruturas formadas por D2 são as falhas normais de Pena Suar 

(Ribeiro et al., 1990) e Seixinhos (Coke, 2000). Estas estruturas têm direção principal NNE-

SSW, aproximadamente perpendicular a D1, e mergulham cerca de 40º para WNW (Pereira, 

1987, Coke, 2000). Predomina a componente normal ao longo da linha de maior declive e são 

gerados rejeitos com até 450 metros, colocando lado a lado a Formação Moncorvo e a 

Formação Desejosa. Estas falhas normais encontram-se afetadas por dobras D3 vergentes 

para NW. Ainda associado à D3 forma-se uma clivagem de crenulação de plano axial que 

afeta S1. A reativação de zonas de cisalhamento esquerdo ocorre na Serra do Marão através 

de falhas de transferência que conectam as falhas de Seixinhos e Pena Suar. Estas estruturas 

reativadas têm direção WNW-ESE, inclinação superior a 70º e funcionam como rampas 

laterais das falhas normais D2 (Coke et al., 1998). 

Já no autóctone ao norte de Moncorvo e Carviçais as principais estruturas associadas a D2 

manifestam-se através dos acidentes cavalgantes Souto da Velha e Ribeira do Inferno (Dias, 

1986). A sua direção principal é E-W, subparalela à D1, e apresentam mergulho de alto ângulo. 

Estes acidentes cavalgantes devem ter começado a atuar como desligamentos ainda na D1, 

que durante a instalação dos mantos de carreamento (D2) terão rejogado com uma 

componente de movimento inverso, o que é comprovado pela justaposição de formações mais 

antigas ao lado de formações mais recentes. As dobras associadas a esta fase são sempre 

meso ou microscópicas, só aparecem na proximidade dos cavalgamentos e são pouco 

penetrativas. Observam-se dobras sintéticas e antitéticas no interior dos blocos limitados 

pelos acidentes cavalgantes ou dobras de arraste a muro das zonas de cavalgamento (Dias, 

1986). 

Embora geralmente não muito penetrativa, a foliação xistenta S2 tem sido interpretada em 

alguns lugares, como a NW do Domo de Tormes (Dias da Silva et al., 2010) ou a nordeste de 

Torre de Moncorvo (Dias, 1986), sendo o resultado de fenómenos compressivos associados 

ao empilhamento dos mantos alóctones e parautóctones. Próximo de Viseu a segunda fase 

de deformação manifesta-se na forma de dobras com eixo NW-SE, vergentes para SW e 

subparalelas à D1 (Ferreira et al., 2010). A semelhança de D1 e D2 sugere que há continuidade 

entre estas fases de deformação, sendo o pico de deformação um pouco anterior à D2 para 

esta zona. A zona de cisalhamento Juzbado-Penalva do Castelo também é interpretada como 

ativa durante D2 pois a deformação desta fase torna-se mais intensa próximo desta estrutura 

(Ferreira et al., 2010; Ribeiro et al., 2009). 

Regionalmente, no batólito das Beiras, o metamorfismo atingiu o seu pico durante a segunda 

fase de deformação varisca (Azevedo & Valle Aguado, 2013). Com base em dados 
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geocronológicos, estes autores sugerem uma idade compreendida entre 335 a 315 Ma para 

esta fase de deformação. 

4.3.1.2.3. Terceira Fase de Deformação Varisca (D3) 

Assim como a primeira e segunda fase de deformação varisca no setor setentrional da ZCI, a 

terceira fase contribuiu para a definição do Arco Ibero-Armoricano. As dobras D3 são 

cilíndricas, têm planos axiais subverticais e eixos com mergulho suave, desenvolvendo-se 

verticalmente onde S1 e S2 são horizontais ou sub-horizontais. Associada a estas dobras pode 

desenvolver-se uma clivagem S3 e, onde o grau metamórfico é maior, esta pode transpor as 

clivagens mais antigas (Ribeiro, 1974; Dias et al., 2013). As antiformas associadas a D3 

atingem centenas de quilómetros de extensão e têm o seu núcleo preenchido por plutões 

graníticos, sendo os mais antigos de caráter autóctone, concordantes e intensamente 

cisalhados, enquanto os mais recentes são mais circunscritos, alóctones e menos cisalhados 

(Dias et al., 2013). No caso da antiforma de Miranda do Douro, o soco cadomiano encontra-

se exposto (Ribeiro, 1974). 

Também associadas a estas dobras ocorrem zonas de cisalhamento dúcteis conjugadas, 

subverticais, com direções WNW-ESE a NW-SE esquerdas e NNW-SSE direitas, Figura 4.17 

(Ribeiro et al., 1979; Pereira et al, 1993). Os desligamentos esquerdos subparalelos à D1 

apresentam uma maior movimentação do que o seu conjugado direito, como é o caso do 

Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão. Nesta região, as dobras D3, próximas de N-S, apresentam 

movimentação esquerda na zona de cisalhamento principal (Ribeiro et al., 1990). Também na 

zona de cisalhamento Malpica-Lamego observa-se uma movimentação esquerda durante a 

D1 e direita durante a D3 (Coke et al., 2000c). 

Já a zona de cisalhamento Juzbado - Penalva do Castelo, estrutura pré-câmbrica e reativada 

durante a fase D1, volta a atividade durante a fase D3, porém, devido à sua orientação ENE-

WSW, como um desligamento esquerdo (Iglésias & Ribeiro, 1981a). Associada ao sistema 

desta estrutura, a zona de cisalhamento Bemposta-Carviçais-Quinta da Ventosa esteve ativa 

durante a fase D3 e ocupa o núcleo do anticlinal Carviçais, o qual é preenchido por granitos 

sin-tectónicos (Dias et al., 2013). 

Durante a fase D3 ocorre uma mudança do regime de deformação dúctil para frágil, formando 

falhas com direção N-S e NNE-SSW, direitas e ENE-WSW, esquerdas (Coke, 2000c). Isto 

ocorre devido ao esgotamento do encurtamento máximo do sistema orogénico, evoluindo para 

cisalhamentos dúcteis intracontinentais, paralela à sutura da colisão (Pereira et al., 1993). A 

análise dos campos de tensão da fase D3 indicam uma ligeira rotação anti-horária da direção 

de encurtamento máxima, o oposto do que se observa no Maciço Armoricano onde ocorre 

uma rotação horária da direção de encurtamento (Choukroune et al., 1983). Na zona de 
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cisalhamento Juzbaldo – Penalva do Castelo, como consequência da fase D3, observa-se a 

formação de uma clivagem S3 nos granitoides através da recristalização dos filossilicatos de 

acordo com a variação dos campos de tensão (Dias et al., 2013). Esta clivagem S3 é envolvida 

por uma foliação C de padrão anastomosado, a qual é formada por moscovites e biotites 

reorientadas (Choukhroune & Iglesias 1980). 

A cronologia da fase de deformação D3 é bem definida através da instalação dos granitos sin 

a tardi-tectónicos, encerrando idades entre 320 a 290 Ma (Azevedo & Valle Aguado, 2013; 

Mateus & Noronha, 2010), e pelo preenchimento e deformação das bacias intraorogénicas do 

Sulco Carbonífero Dúrico-Beirão (Pinto de Jesus et al., 2010). 

 
Figura 4.17: Zonas de cisalhamento e sistemas de fraturas associadas às fases D3 e D4 (Pereira et 

al., 1993). 
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4.3.1.2.4. Fase de Deformação Tardi-Varisca 

A fase de deformação tardi-varisca D4 é caracterizada por condições mais superficiais de 

deformação responsável pela geração de um conjunto de estruturas frágeis constituídas 

principalmente por um complexo sistema de fraturas (Mateus & Noronha, 2010). A direção 

principal destes sistemas de fraturas varia de NNE-SSW a NE-SW com movimento horizontal 

sinistro e, associado a estas, observam-se as suas fraturas conjugadas com direção NW-SE 

que reativam estruturas anteriores, agora, com movimento destro (Figura 4.17) (Ribeiro, 1974; 

Choukhroune & Iglesias 1980; Pereira et al., 1993). Além destas direções de fraturação 

principal, ocorrem sistemas de fraturas secundárias com direções ENE-WSW e ESE-WNW. 

A interpretação da génese do sistema de fraturas D4 é dificultada devido a uma série de 

fatores: reativação e sobreposição de estruturas pretéritas formadas em condições mais 

dúcteis; sobreposição de movimentos tardi-variscos e alpinos; e ausência de formações 

geológicas pérmicas e mesozoicas no setor setentrional da ZCI (Dias et al, 2013). Contudo, 

alguns autores interpretam que a movimentação do principal sistema de fraturas, NNE-SSW, 

é destro, sendo que o sentido sinistro é resultado do rejogo alpino (Marques et al., 2002; 

Mateus & Noronha, 2010). 

A análise do campo de tensões naturalmente varia de acordo com a interpretação cinemática 

do sistema fraturas principal NNE-SSW. Para aqueles autores que interpretam a sua 

movimentação como senestra, o seu sistema conjugado seria NNW-SSE destro, o que indica 

um campo de tensões com direção de compressão máxima sub-horizontal N-S (Ribeiro et al., 

1979; Pereira et al., 1993). Já para os autores que consideram a movimentação das fraturas 

NNE-SSW como destra, as fraturas conjugadas seriam as de direção ENE-WSW esquerda, o 

que indica uma direção de compressão máxima NE-SW sub-horizontal (Marques et al., 2002; 

Mateus & Noronha, 2010). Por último, o modelo de Ribeiro et al. (2007) propõe que as fraturas 

NNE-SSW são estruturas em dominó rotacionadas pelas falhas E-W Açores-Gibraltar e Norte-

Pirináica. 

4.3.2. Metamorfismo 

A região NW da Península Ibérica foi afetada diacronicamente pela deformação e 

metamorfismo relacionados com a Orogenia Varisca (Pérez-Estaún et al., 1991; Dallmayer et 

al., 1997; Ábalos et al., 2002). A propagação da deformação e metamorfismo ocorreu em 

direção a Leste com estruturas de diferentes fases sendo originadas ao mesmo tempo em 

diferentes locais (Figura 4.18). A seguir, apresenta-se sucintamente a evolução 

tectonomertamórfica da porção NW do Maciço Ibérico. 

A ZGTM é a primeira a ser afetada pela Orogenia Varisca através da colisão continental e 

instalação das unidades alóctones. Esta zona é dividida em Domínio Xistoso, que constitui o 
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autóctone relativo, e os Complexos Alóctones, constituídos por sequências 

metassedimentares e unidades ofiolíticas (Farias et al., 1987). As idades isotópicas mais 

antigas da história metamórfica desta zona abrangem primeiro um evento de alta pressão no 

Devónico Inferior relacionado a subducção varisca precoce. Posteriormente, ocorre um 

processo de milonitização na fácies anfibolítica de idade Devónico Inferior a Médio, associado 

a formação das Unidades Catazonais. Por fim, um estágio de metamorfismo na fácies de 

xistos verdes desenvolve-se durante o Devónico Superior a Carbónico inferior (Marcos et al., 

1984; Dallmayer et al., 1997). 

Por outro lado, no autóctone da ZCI, os primeiros efeitos da Orogenia Varisca são registados 

somente por volta dos 360 Ma (Devónico Superior), através do metamorfismo prógrado do 

tipo Barroviano produzido pelo processo de colisão continental e espessamento crustal 

(Dallmayer et al., 1997; Ábalos et al., 2002). Na região da cintura Porto-Viseu, o metamorfismo 

regional varisco associado à fase D1 ficou impresso na sequência pré-câmbrica através de 

uma paragénese característica de baixo grau metamórfico (Valle Aguado et al. 1993; 2005). 

Figura 4.18: Síntese da evolução tectonomertamórfica do NW Ibérico. A - Secções geológicas 
simplificadas realçando as principais estruturas do NW Ibérico. B - Evolução dos principais eventos 

tectónicos no NW Ibérico. Adaptado de Dias et al. (2016). 
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Durante a fase D2, ocorre o pico metamórfico na ZCI, com abundante produção de migmatitos 

nos níveis mais profundos, e a transição de um metamorfismo do tipo barroviano para um 

metamorfismo em condições mais superficiais. Apesar do pico térmico, a trajetória sin-D2 

reflete um processo de descompressão até condições de mais baixa pressão (Vale Aguado 

et al., 1993; 2005), o que, para alguns autores, é atribuído ao colapso gravitacional do orógeno 

(Díez Balda et al., 1995; Ábalos et al., 2002; Azevedo & Aguado, 2013). 

Já durante a fase D3, desenvolvem-se zonas de cisalhamento transcorrentes sub-verticais 

responsáveis por produzir um metamorfismo em fácies xisto verde retrógrado em condições 

crustais mais superficiais. Em condições mais profundas, o metamorfismo ocorre sob 

temperaturas mais elevadas devido ao gradiente térmico herdado de D2 e a intrusão de 

granitos sin-cinemáticos. Por fim, o magmatismo granítico sin-D3 origina auréolas de 

metamorfismo de contato de baixa pressão e alta temperatura, atingindo rochas do autóctone, 

parautóctone e alóctone (Dallmayer et al., 1997; Ábalos et al., 2002; Azevedo & Aguado, 

2013). 

Ao norte da ZCI, na ZOAL, observa-se uma evolução tectonometamórfica muito semelhante. 

Durante a fase D1, tem início a formação da nappe Modoñedo através do desenvolvimento de 

grandes dobras recumbentes isoclinais, o que implica um período de intensa deformação 

dúctil generalizada (Bastida & Pulgar, 1978; Bastida et al., 1986). Associada a esta fase, 

ocorre o metamorfismo de grau baixo a médio (M1) do tipo barroviano e com gradiente 

geotérmico de grau médio. Enquanto isto, os granitoides sin-cinemáticos são gerados na 

crusta inferior. 

À medida que a orogenia progride, a deformação tende a concentrar-se em zonas de 

deformação dúcteis sub-horizontais, culminando em cavalgamentos ao longo de importantes 

fraturas D2. É neste momento que ocorre o pico metamórfico (M2), caracterizado por um 

gradiente geotérmico de baixa pressão, e a instalação dos granitos de duas micas. O terceiro 

evento metamórfico (M3), retrógrado em sua natureza, ocorre em condições mais superficiais 

e é identificado principalmente nas janelas tectónicas junto às zonas de cisalhamento basal. 

Contemporaneamente ocorre a instalação dos granitos biotíticos sin-cinemáticos 

acompanhados por metamorfismo de contato (Bastida & Pulgar, 1978; Bastida et al., 1986). 

4.3.3. Magmatismo Granítico 

Do ponto de vista tectónico, as rochas graníticas são importantes para ajudar na compreensão 

dos processos de reciclagem crustal e definição das condições de metamorfismo 

prevalecentes. Estes são aspectos que ganham maior relevância na ZCI uma vez que estas 

rochas representam cerca de 70% do autóctone (Azevedo & Aguado, 2013). Para fornecer 

uma visão mais sistemática da questão, os granitoides variscos podem ser classificados de 
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diferentes formas dependendo do critério a ser usado: petrográficos, geoquímicos, estruturais 

e geocronológicos. 

Numa primeira proposta de sistematização e classificação dos granitoides variscos, Capdevila 

& Floor (1970) e Capdevila et al. (1973) (in Azevedo & Aguado, 2013) propuseram a 

subdivisão dos granitoides variscos do NW da Península Ibérica em dois grupos: "Granitoides 

com duas micas" relacionados aos migmatitos e áreas de alto grau metamórfico; e os 

granodioritos e granitos biotíticos calco-alcalinos, sin, tardi ou pós cinemáticos, 

frequentemente associados à rochas máficas e intermédias. Apesar de hoje as metodologias 

analíticas fornecerem informações geoquímica muito mais detalhadas destas rochas, esta 

abordagem relativamente simples e prática continua a ser usada pela comunidade científica. 

Uma segunda proposta de classificação dos granitoides utilizando critérios tectono-

metamórficos surgiu com Schermerhorn (1956) e Oen (1958;1970) (in Azevedo & Aguado, 

2013), classificando-os em "granitos mais antigos" e "granitos mais jovens". O primeiro grupo 

é formado por granitos mesozonais, concordantes com as estruturas regionais e ocupam 

principalmente o núcleo de antiformas D3. Já o segundo grupo é discordante com as estruturas 

regionais, formando complexos intrusivos zonados e são do tipo epizonais. 

Comparando estas duas classificações, observa-se que os granitos mais antigos abrangem 

os granitos de duas micas, os granodioritos e "granitos biotíticos precoces". Já o grupo dos 

granitos mais jovens incluem os granodioritos e granitos biotíticos calco-alcalinos tardi e pós 

cinemáticos (Azevedo & Aguado, 2013). Devido a maior abundância dos "granitos mais 

jovens" em Portugal e uma relação direta entre o plutonismo granítico e a fase varisca D3, 

Ferreira et al. (1987) propôs uma nova subdivisão dos granitos variscos em ante-D3, sin-D3, 

tardi-D3 e pós-D3. Seguindo esta sistemática, os granitóides de idade Neoproterozoica e 

Paleozoica inferior são classificados como pré-variscos. 

A Tabela 4.2 apresenta uma síntese da classificação estrutural e geocronológica dos 

granitóides variscos. Devido à presença muito reduzida dos granitóides ante-D3 no NW 

Ibérico, estes não foram considerados nesta tabela. Com base em dados geocronológicos de 

alta precisão disponíveis hoje (idades U-Pb em zircões e monazites), distinguem-se dois 

períodos de intensa atividade magmática na ZCI: um período sin-D3, 320 a 310 Ma, e outro 

tardi a pós-D3, 310 a 290 Ma (Azevedo & Aguado, 2013). Em relação à interpretação genética 

dos granitóides variscos, não há um consenso entre os geólogos sobre a proveniência dos 

materiais crustais, metassedimentares ou ígneos, crusta superior ou inferior (Azevedo & 

Aguado, 2013).  

Na região de Torre de Moncorvo, as rochas graníticas afloram a norte do sinclinório de 

Moncorvo, ocupando principalmente o núcleo do Anticlinal de Carviçais. Estes granitos são 

essencialmente do tipo "duas micas", de tonalidade clara e peraluminosos (Pereira et al., 
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2014). Podem variar de grão fino a grosseiro, apresentando às vezes caráter porfiróide. A 

presença frequente de uma foliação penetrativa e estruturas do tipo C/S, resultantes da 

atuação de cisalhamentos dúcteis, permitem classificá-los como sin-D3. 

Tabela 4.2: Classificação estrutural e geocronológica dos granitóides variscos adaptado por Azevedo 
& Aguado (2013) de Ferreira et al. (1987). 

 
Somente a NE do Sinclinório de Moncorvo afloram os granitos tardi-D3 de Bruçó e Fonte 

Santa. Estes, por sua vez, são circunscritos, alóctones e tiveram a sua instalação controlada 

pela Zona de Cisalhamento Moncorvo-Bemposta, associada a fase D3 (Figura 4.19; Silva, 

2000). Auréolas de metamorfismo de contato são comumente observadas nas rochas 

metassedimentares encaixantes destes granitos. 

Idades U-Pb

- Gabros, dioritos, monzodioritos, granodioritos

- Granitos biotíticos, biotíticos e muscovíticos e de 
duas micas, por vezes porfiróides.
 - Granitos essencialmente biotíticos, frequentemente 
porfiróides.

Granitóides 
ante-variscos Oldest

Fácies mais comunsClassificação

Granitóides sin-
D3 Older

Younger

- Granitóides do Neoproterozico ao Paleozoico 
inferior (ortognaisses).

Granitóides Variscos

310-290 Ma

- Leucogranitos e granitos de duas micas com 
deformação variável.
- Granodioritos e Granitos biotíticos com deformação 
variável

320-310 Ma

Granitóides 
tardi a pós-D3
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Figura 4.19: Distribuição aproximada dos granitóides variscos sin a tardi-D3 e das principais zonas 

de cisalhamento dúctil e fraturação frágil na porção NE de Portugal (adaptado de Ferreira et al., 
1987). 

4.4. Caracterização Estratigráfica e Estrutural do Jazigo de Ferro de Moncorvo 

Com o objetivo de possibilitar uma melhor compreensão da génese do Jazigo de Ferro de 

Moncorvo foram selecionadas duas áreas em posições distintas na bacia para a realização 

dos trabalhos de campo detalhados, uma localizada no flanco sul do Sinclinório de Moncorvo, 

próximo da aldeia de Felgueiras, e a outra no flanco norte do Anticlinório de Carviçais, o 

Cabeço da Mua (Figura 4.20). Além destas duas áreas, foram feitas algumas observações e 

colhidas algumas amostras na Serra do Reboredo, localizada no flanco norte do Sinclinório 

de Moncorvo. A Serra do Reboredo é o local onde ocorre a maior extensão de afloramentos 

de quartzitos com ferro e, assim, é subdivida em depósitos menores: Carvalhosa, Pedrada, 

Reboredo e Apriscos. Desta forma, através da cartografia geológica e descrição das 

sondagens, foram identificadas e descritas as unidades litoestratigráficas presentes nas áreas 

de estudo, bem como as principais estruturas de deformação. Foram usadas as cartas 

geológicas de Torre de Moncorvo (Folha 11C) e Carviçais (Folha 11D) na elaboração deste 

mapa com adaptações segundo a estratigrafia de Sá (2005) e Sá et al. (2005). 
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Figura 4.20: Mapa geológico simplificado do Sinclinório de Moncorvo e Anticlinório de Carviçais 

(adap. de Orey, 1999). 

Nos últimos anos, trabalhos de revisão e atualização da estratigrafia de Trás-os-Montes foram 

realizados por Sá (2005), Sá et al. (2005) e Meireles (2013) seguindo as recomendações e 

procedimentos definidos pelo International Stratigraphic Guide (ISSC, 1994). Portanto, 

seguiram-se as nomenclaturas propostas por estes autores até a hierarquia de Membro à 

medida que foram encontradas as mesmas características estratigráficas que as descritas 

nas definições destas unidades. 

As cartas geológicas 1:50,000 de Carviçais e Torre de Moncorvo (Folhas 11D e 11C) 

mostraram que na região estudada afloram as unidades Quartzitos Superiores (OMR3) e 

Laminações Finas de Filitos Cinzentos e Psamitos (OMR4) (Pereira et al., 2014), a primeira 

equivalente aos membros Ermida e Malhada e a segunda equivalente ao Membro Fragas da 

Ermida (Sá, 2005; Sá et al., 2005). Já as unidades OMR1, Quartzitos Inferiores, e OMR2, Xistos 

Intermédios, estão ausentes no Sinclinório de Moncorvo e são englobadas pelo Membro 

Freitas da Formação Vale de Bojas (Sá, 2005; Sá et al., 2005) ou pelos membros Constantim 

e Cicouro da Formação Angueira (Meireles, 2013), conforme a correlação da Tabela 4.1. 

Tendo em vista que a área estudada integra parte da cadeia orogénica varisca, este é o 

principal evento de deformação que está registado na sequência estratigráfica. Como foram 

cartografadas somente rochas ordovícicas, as deformações pré-variscas não foram 

abordadas (orogenia caledónica). Por fim, todas as referências de classificação 

granulométrica de sedimentos feitas neste capítulo e nos seguintes utilizam como base o 

trabalho de Wentworth (1922). 
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4.4.1. Flanco Sul do Sinclinório de Moncorvo 

Como já mencionado, parte da cartografia geológica foi desenvolvida no flanco sul do 

Sinclinório de Moncorvo, área pouco pesquisada em comparação com o flanco norte face às 

publicações existentes (Ribeiro & Rebelo, 1971; Orey, 1983; Orey, 1999; Catarino, 2009; 

Mateus, 2015; Figueiras et al., 2015; Oliveira, 2015; Urbano et al., 2015; Figueiredo et al., 

2015; Teixeira et al., 2015). A área cartografada possui 9 km2 e localiza-se a sudeste da aldeia 

de Felgueiras (Figura 4.20). 

4.4.1.1. Caracterização das Unidades Litoestratigráficas 

A cartografia destas unidades foi dificultada pela presença de extensas coberturas 

eluvionares, ou depósitos de vertentes, que recobrem grande parte da área estuda e, muitas 

vezes, ocultam os contatos litológicos. Apesar disto, foram caracterizadas quatro unidades 

litoestratigráficas com base na sua petrografia, estruturas sedimentares e conteúdo 

paleontológico, quando presente. 

A unidade que ocorre na parte inferior da sequência é caracterizada pela presença na sua 

base de bancadas decimétricas de quartzitos puros (ortoquartzitos), de aspecto cinza, às 

vezes rosado, e com grão variando de silte a areia média. O elevado grau de pureza torna 

estas bancadas quartzíticas resistentes reologicamente, o que propiciou a formação de 

relevos positivos e faz com que ocupem o topo das serras no flanco sul do Sinclinório de 

Moncorvo (Estampa 4-1 - A e B). A principal estrutura sedimentar desta unidade é a laminação 

plano paralela (ou horizontais), típica de areias finas e siltes (Estampa 4-1 - B e C). Os níveis 

quartzíticos mais espessos podem aparentar ter estrutura maciça interna, porém é mais 

provável que isto seja um efeito da ausência de contraste mineralógico, pois a formação da 

estrutura maciça pressupõe a falta de transporte por tração (Estampa 4-2 - A). Uma outra 

característica marcante é a abundante presença de icnofósseis da icnofácies Daedalus e 

Skolithos, sendo particularmente abundantes na porção sul da área cartografada, em direção 

à base da sequência (Estampa 4-1 - D e E). Nalguns locais, as laminações internas dos 

estratos chegam a ser apagadas de tão intensas que são essas bioturbações. 

Em direção ao topo, observa-se a presença cada vez mais frequente de lâminas muito bem 

definidas de xistos cinza escuros formadas por moscovite intercaladas com ortoquartzitos 

(Estampa 4-1 - F). A formação desta estrutura está relacionada com o transporte de 

sedimentos em regime de fluxo superior ou abaixo da velocidade crítica para a formação de 

marcas onduladas (Suguio, 1994). Uma outra forma seria através da deposição de 

sedimentos em suspensão. Estas características são típicas de sedimentos rítmicos, nos 

quais há a alternância de leitos com granulação mais grosseira (areia fina e silte) e mais fina 

(silte e argila), apresentando espessura de alguns milímetros. A causa desta variação está 
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relacionada com a variações no suprimento de sedimentos e/ou mudanças regulares nos 

regimes de transporte, que podem ser de curta, média ou longa duração. 

É de notar que estas lâminas argilosas frequentemente apresentam contatos irregulares com 

as lâminas arenosas, o que parece ser um efeito da acomodação de sedimentos com 

densidades e plasticidades diferentes, mas não única e exclusivamente (Estampa 4-2 - B e 

C). A deposição de lâminas e/ou lentes de areia fina e argila alternadas pode causar a 

deformação sin-deposicional/diagenética através da liquefação diferencial das unidades de 

sedimentação, produzindo contorções nas mesmas (Suguio, 1994). Desta forma, observa-se 

que a deformação que afeta algumas lâminas (setas pretas) não afeta da mesma forma outras 

lâminas vizinhas (setas brancas), indicando ser de origem sedimentar (Estampa 4-2 - B e C). 

Contudo, a deformação varisca, a qual será discutida mais à frente, também terá causado a 

formação de uma clivagem xistenta que se manifesta de forma discreta principalmente na 

interface entre lâminas arenosas e lâminas argilosas. Dependendo do ângulo entre a 

estratificação e a clivagem xistenta, esta pode ser subparalela em relação a deformação 

sedimentar pré-existente (Estampa 4-2 - B e C) ou perpendicular a esta (Estampa 4-2 - D). 

Desta forma, estruturas como da Estampa 4-2 - B e C caracterizam figuras de carga e 

pseudonódulos levemente afetadas pela deformação varisca. 

A transição para a unidade superior acontece pelo aparecimento da primeira bancada de 

quartzito com óxidos e silicatos de ferro intercalados com a sequência sem ferro. Estes óxidos 

são magnéticos e a primeira bancada apresenta cor verde oliva escura por causa da presença 

de clorite. Estes níveis secundários de ferro ocorrem ao longo do topo desta sequência de 

forma muito espaçada e escassa e apresentam espessura que varia de alguns centímetros 

até 2 m. Assim, pelas características apresentadas anteriormente, esta unidade é equivalente 

ao Membro Ermida da Formação Marão, sendo predominante na porção sul da área 

cartografada e, em menor escala, na porção nordeste (Figura 4.21). 
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Estampa 4-1: Afloramentos do Membro Ermida. A - Intercalações de bancadas decimétricas de 

quartzitos puros e lâminas de xistos. B - Bancadas decimétricas a métricas de quartzitos puros típicos 
desta unidade afetados por dobramento. C - Crista de serra formada por bancadas de quartzitos 
puros, aspecto geomorfológico característico do flanco sul do Sinclinório de Moncorvo. D e E - 

Bancada de quartzito puro com pistas de Daedalus. F - Intercalações de lâminas de quartzitos puros 
e de xistos moscovíticos. 



CAPÍTULO 4 
ENQUADRAMENTO REGIONAL E CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA E ESTRUTURAL 

 

98 

  
Estampa 4-2: Testemunhos de sondagem de quartzitos finos do Membro Ermida. A - Quartzito fino 

com laminações plano paralelas evidenciadas pela presença de filossilicatos e percolação de 
hidróxidos de ferro. B e C - Intercalação de lâminas arenosas e argilosas com limites irregulares. D - 
Clivagem xistenta formada perpendicularmente à estratificação na interface de lâminas arenosas e 

argilosas. 
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Figura 4.21: Mapa e perfis geológicos da região de Felgueiras.
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Em seguida, ocorre a sequência rica em ferro constituída por quartzitos impuros, xistos 

gresosos e intercalações de lâminas de quartzitos e xistos (Estampa 4-3). Esta sequência é 

caracterizada por uma camada principal rica em óxidos e silicatos de ferro com uma espessura 

entre 10 e 20 metros, a qual se mostrou mapeável na maior parte da área de estudo (Figura 

4.21). A textura destas rochas ricas em ferro varia entre granular e xistosa, dependendo da 

proporção entre óxidos ou filossilicatos de ferro, respectivamente. Além disto, estas rochas 

apresentam brilho metálico fosco e sua cor varia de cinza escuro a preta, dependendo da 

concentração de magnetite, com tons verdes devido à clorite (Estampa 4-3). Como será visto 

de forma mais detalhada no capítulo da petrografia, o óxido de ferro predominantemente é a 

magnetite e os filossilicatos são formados maioritariamente por uma mistura de clorite e biotite. 

Desta forma, estes minerais portadores de ferro são designados genericamente neste estudo 

por magnetite e clorite verde. 

Em geral, a granulometria dos quartzitos com ferro varia de areia fina a média e as bancadas 

aparentemente maciças apresentam uma leve estratificação interna formada pela intercalação 

de níveis ora ricos em areia e pobre em óxidos e silicatos de ferro ora pobre em areia e rico 

em minerais de ferro (Estampa 4-3 - A; Estampa 4-4 - A e B). É importante destacar que estes 

níveis não são separados por uma descontinuidade o que indica que não houve uma 

interrupção no processo de sedimentação, mas somente uma mudança relativa na proporção 

dos minerais depositados. 

Por outro lado, as alternâncias de lâminas arenosas e argilosas, porém agora com óxidos e 

silicatos de ferro, são separadas por uma superfície que pode representar uma interrupção no 

processo de sedimentação (Estampa 4-3 - C; Estampa 4-4 - C e D). Assim, como no topo do 

Membro Ermida, estas lâminas podem apresentar limites regulares, caracterizando 

laminações plano paralelas, ou podem ter sido afetadas pela deformação sin-

deposicional/diagenética, caracterizando estruturas do tipo figuras de carga e pseudonódulos 

(Estampa 4-4 - E). Novamente, a intercalação destas lâminas de espessura milimétrica 

formadas ora por sedimentos arenosos finos, ora por sedimentos argilosos indicam variações 

regulares nas condições hidrodinâmicas e/ou no aporte de sedimentos nesta região da bacia. 

Apesar da predominância de magnetite, também se observa a presença de hematite e 

goethite nas zonas de alteração supergénica, onde as rochas com ferro apresentam um 

aspecto terroso e coloração castanha avermelhada ou alaranjada devido a oxidação do ferro 

(Estampa 4-3 - C). Este tipo de alteração ocorre próximo da superfície topográfica ou ao longo 

de fraturas em profundidade como pode ser observado em algumas sondagens. 
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Estampa 4-3: Afloramentos do Membro Malhada. A e B - Bancada maciça de quartzito rico em 

magnetite e clorite verde. Em B ocorrem pequenos filões de quartzo hidrotermal. C - Quartzito rico em 
magnetite e clorite verde com lâminas ora formadas por minerais com ferro, ora formadas por 

minerais sem ferro. A coloração alaranjada deve-se a alteração supergénica. D - Afloramento de 
bancada métrica de quartzitos com magnetite e clorite verde com estratificação quase vertical. 
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Estampa 4-4: Testemunhos de sondagem de quartzitos com ferro do Membro Malhada de 

Felgueiras. Quartzitos com estratificação sutil (A e B) e com estratificação bem marcada (C, D e E) 
formadas pela alternância de níveis quer pobres em areia fina a média quer ricos em óxidos e 

silicatos de ferro. C e D apresentam os limites das laminações bem regulares enquanto em E estes 
limites são irregulares. 
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A transição para a unidade superior é marcada pelo desaparecimento da última camada rica 

em magnetite e clorite verde e a passagem para uma sequência de xistos e psamitos. Os 

níveis decimétricos a métricos ricos em ferro que às vezes aparecem acima ou abaixo da 

camada de ferro principal indicam curtos períodos de sedimentação deste elemento, o que 

reforça o caráter cíclico (ou em pulsos) da sua deposição. Outra característica da transição 

para a unidade superior é a redução progressiva da componente arenítica e aumento da 

componente pelítica. Não se observaram fósseis ou pistas nesta unidade no flanco sul do 

Sinclinório de Moncorvo. 

Segundo Sá (2005), o Membro Malhada é definido pelo aparecimento da primeira bancada 

de quartzito com magnetite, porém o presente estudo revela situações mais complexas a teto 

e a muro, como a passagem gradual dos Membros Ermida para o Malhada e do Malhada para 

o Fragas da Ermida. Acontece que, em geral, observa-se que litologias idênticas àquelas do 

Membro Ermida (quartzitos puros com laminações moscovíticas) e do Membro Fragas da 

Ermida (intercalações de xistos, xistos gresosos e quartzitos impuros) ocorrem intercaladas 

no meio da sequência rica em ferro. Graças às sondagens e ao levantamento geológico, 

observou-se que estas intercalações de bancadas de ferro, às vezes, ocorrem até 40 metros 

acima ou abaixo da camada principal de ferro e apresentam carácter lenticular, ou seja, não 

possuem continuidade lateral como uma camada (perfis litoestruturais das sondagens A e C). 

Apesar desta particularidade, conclui-se que este é o Membro Malhada (Sá, 2005; Sá et al., 

2005). 

Em seguida, ocorre uma sequência caracterizada por xistos gresosos, quartzitos impuros 

finos e intervalos formados pela alternância de lâminas de quartzitos finos cinza claros e 

lâminas de xistos cinza escuros (Estampa 4-5 - A e B; Estampa 4-6 - A e B). Quando afetados 

pela alteração supergénica, estas rochas adquirem tons prateados, amarelados e 

avermelhados devido à alteração dos filossilicatos e percolação de oxihidróxidos de ferro. 

Relativamente ao conteúdo paleontológico, alguns exemplares das icnofácies Cruziana foram 

encontrados nesta unidade (Estampa 4-3 - C). Quanto aos quartzitos impuros, estes possuem 

uma importante componente pelítica, como é fácil de notar pelo seu aspecto sedoso ao tato, 

e sua granulometria varia de areia fina a média. 

Já as intercalações de lâminas de quartzitos finos cinza claros e lâminas de xistos cinza 

escuros formam leitos bem definidos que conferem um aspecto listado ao conjunto (Estampa 

4-6 - A, B e E). Assim, as principais estruturas sedimentares presentes nesta sequência são 

a laminação plano paralela e estrutura maciça. Contudo, também se observam figuras de 

carga, pseudonódulos e pequenos canais, porém os pseudonódulos possuem dimensões 

maiores do que nos intervalos anteriores (Estampa 4-6). 
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Estampa 4-5: A - Alternância de lâminas de metassiltitos e xistos com cor cinza prata a alaranjado 
que se deve a alteração supergénica. Aspecto de campo do Membro Fragas da Ermida. B - Mesma 
unidade, filitos com cor borra de vinho. Notam-se fraturas onde a percolação de ferro gerou halos de 
alteração de cor vermelha alaranjada. C - Exemplar da icnofácies Cruziana encontrado no Membro 

Fragas da Ermida. 

A espessura desta unidade na área cartografada parece ser de pelo menos 50 m. A transição 

para a unidade superior ocorre de forma gradual através do desaparecimento das laminações 

psamíticas cinzentas e pelo predomínio progressivo de xistos ardosíferos. Desta forma, esta 

unidade é o Membro Fragas da Ermida (Sá, 2005; Sá et al., 2005), embora o limite inferior 

definido para esta unidade por um nível de filito negro de 3 m de espessura não foi observado 

em Felgueiras. 

Por último, observa-se uma sequência relativamente homogénea composta por xistos cinza 

escuros, às vezes azulados e com aspecto ardosífero. A ausência da componente arenítica 

faz com que esta rocha desenvolva uma foliação conspícua característica, o que a distingue 

das unidades subjacentes (Estampa 4-7 - A e B). Esta unidade ocorre no núcleo de sinclinais 

de 2ª ordem na parte leste da área mapeada, em direção ao interior da sinclinório (Figura 

4.21). O teto desta unidade encontra-se fora da área mapeada e não foram localizados fósseis 
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ou pistas nesta sequência. Pelas características litoestratigráficas descritas, esta unidade é a 

Formação Moncorvo (Sá, 2005; Sá et al., 2005). 

 
Estampa 4-6: A - Alternância de lâminas de quartzitos impuros e lâminas de quartzitos finos cinza 

claros. O topo da sequência estratigráfica encontra-se para baixo. B - Quartzito impuro parcialmente 
alterado com intercalações de lâminas de quartzitos finos cinza claros e lâminas de xisto cinza escuro 

a preto. C e D - Pseudonódulo de quartzito fino, puro e cinza claro em meio a quartzito impuro. E - 
Pequenos canais preenchidos por quartzitos finos. 
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Estampa 4-7: A - Afloramento de xisto ardosífero da Formação Moncorvo com cor cinza escura (local 

partido), compacto e com xistosidade metamórfica bem desenvolvida. Em B observa-se S1 com 
direção E-W e uma clivagem de crenulação N-S, aproximadamente. 

Assim, parte da sequência litoestratigráfica descrita para a área de Felgueiras encontra-se 

resumida no log estratigráfico abaixo, que foi feito a partir da descrição da sondagem 

geológica B (Figura 4.22). Considerando as informações apresentadas pela descrição das 

sondagens e pelo mapeamento geológico realizado, este log é representativo da sequência 

litoestratigráfica da região estudada. 
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Figura 4.22: Log estratigráfico para as sequências sedimentares mapeadas no flanco sul do 

Sinclinório de Moncorvo feito com base nas sondagens. Escala 1:500. 

4.4.1.2. Caracterização Estrutural 

Na região estudada observam-se dobras associadas à 1ª fase da Orogenia Varisca em 

diversas escalas, o que levou à distinção de diferentes ordens de acordo com o seu tamanho 

(Dias, 1986). Desta forma, as dobras com amplitude na ordem de quilómetros, visíveis 

somente nos mapas, são consideradas de 1ª ordem, como o Sinclinório de Moncorvo e o 

Anticlinório de Carviçais. As dobras com amplitude na faixa de centenas a dezenas de metros 

são classificadas como de 2ª ordem, como aquelas observadas no interior do Sinclinório de 
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Moncorvo. Já as dobras de 3ª ordem são todas com amplitude entre alguns metros de 

comprimento até centímetros. 

Assim, como é possível observar no mapa e corte geológico da Carta de Torre de Moncorvo 

(Figura 4.21), foram identificados importantes dobramentos associados à D1, o que causou a 

deformação e repetição da sequência sedimentar. Estas dobras estão presentes em 

praticamente toda área, porém, na extremidade NE e centro E do mapa (Figura 4.21), onde 

aflora a Formação Moncorvo, estas estruturas não são observadas. Isto acontece porque 

estes dobramentos formaram-se preferencialmente onde há litologias quartzíticas, enquanto 

que as litologias essencialmente metapelíticas não são favoráveis para o seu 

desenvolvimento. Como exemplo disto, observam-se frequentemente dobramentos muito 

bem preservados no Membro Ermida atingindo dezenas de metros de comprimento de onda 

(Estampa 4-8 - A e B). 

Como citado anteriormente, a estrutura afetada por D1 é a estratificação sedimentar. Esta 

caracteriza-se por apresentar em geral direção E-W e mergulho para S-SSW, porém observa-

se com menor frequência o seu mergulho para N-NNE (Figura 4.23 - A). Esta variação de 

direção do mergulho de S0 está relacionada aos dobramentos de 2ª ordem internos ao 

Sinclinório de Moncorvo, importantes do ponto de vista cartográfico e que também têm sua 

génese associada a D1 (Estampa 4-8 - A e B). 

No que diz respeito ao estilo, as dobras D1 são homogéneas, sendo todas do tipo cilíndrico e 

com vergência para N. Segundo a classificação de Fleuty (1964; 1987), estas dobras variam 

entre abertas e fechadas, em geral formando ângulos entre 30º e 100º. Já o eixo das dobras 

é retilíneo e com mergulho suave para ESE, porém a sua inclinação pode chegar até a 30º 

(Figura 4.23 - C). Com base nas medidas estruturais do eixo e plano axial destas dobras, é 

possível classificá-las conforme a metodologia de Fleuty (1964) descrita por Ramsay (1967) 

(Figura 4.24). 

Em relação às sondagens, estas também auxiliaram na caracterização dos dobramentos 

associados a D1. Assim, todas incidiram sob flancos normais de dobras com dezenas a 

centenas de metros de comprimento de onda presentes no interior do Sinclinório de Moncorvo. 

A única exceção foi a sondagem D que ultrapassou o flanco normal de um anticlinal e, nos 

seus últimos metros, atingiu até o seu flanco invertido (anexo 3). Esta intepretação realizada 

com base na repetição de camadas, indicadores geopetais e relação entre S0 e S1. 

Associada aos dobramentos D1 também se observou a formação de uma clivagem 

metamórfica S1. Esta estrutura é caracterizada pelo desenvolvimento de uma clivagem 

xistenta ou clivagem de fractura conforme a litologia do afloramento (Estampa 4-8 - C e D), 

apresentando padrão em leque (Estampa 4-8 - B). Em geral, o ângulo de cruzamento entre 

S0 e S1 é menor do que 60º, porém este ângulo tende a aumentar à medida que nos 
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aproximamos da zona de charneira das dobras, culminando na perpendicularidade entre as 

duas, na situação extrema. Em geral, a direção de S1 é ESE-WNW e seu mergulho para SSW 

(Figura 4.23 - B). 

 
Estampa 4-8: A e B - Sequência de antiformas e sinformas associados a D1 no flanco sul do 

Sinclinório de Moncorvo indicando vergência da deformação para norte, próximo à Vila de Felgueiras. 
C - Intersecção de S0 e S1, sendo o último caracterizado por uma clivagem de fractura. D - 

Cruzamento entre o S0 e S1 formando um ângulo próximo de 45º. Observa-se a refração da clivagem 
e a formação de mullions nos quartzitos puros. Localização do corte geológico G-H-I (E) mostrando 

vergência da deformação para N (F). 

As lineações observadas são formadas pela interseção (Linter) entre S0 e S1 ou pelo 

estiramento mineral (Lmin) e, em geral, mergulham suavemente para E/ESE, embora possam 

mergulhar com menor frequência para W/WNW (Figura 4.23 - D e E). A dispersão observada 

na projeção das medidas da Linter (Figura 4.23 - D) revela uma situação semelhante àquela 
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descrita por Dias (1986), o que deve estar relacionado com a presença de dobras 

transectadas, como explica este autor. 

 

 
Figura 4.23: Projeções estereográficas de igual área e hemisfério inferior para o setor de Felgueiras, 
flanco sul do Sinclinório de Moncorvo. (A) S0 - Máxima densidade de 10,5% no plano 186/50; (B) S1 - 

Máxima densidade de 8,1% no plano 192/56; (C) Eixo de dobras - Máxima densidade de 20% em 
94/7. (D) Lineação de interseção - Máxima densidade de 28,6% em 7/111; (E) Lineação de 

estiramento mineral - Máxima densidade de 50% em 07/107. 

 
Figura 4.24: Diagrama de classificação da atitude das dobras D1 da área de Felgueiras (Ramsay, 

1967). Em cinza a área de projeção das dobras D1. 
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Eventualmente, a partição da deformação levou ao rompimento do flanco curto das dobras D1 

e formação de falhas inversas, caracterizando um regime de transpressão como sugerido por 

diversos autores (Dias et al., 2003; Moreira et al., 2010; Dias et al., 2013). Estas falhas 

apresentaram direção predominante E-W e mergulho para S (Estampa 4-9 - A). Apesar de se 

ter observado esta estrutura em poucos afloramentos, a realização da cartografia e cortes 

geológicos levou à sua interpretação numa área mais ampla (Figura 4.21), assim como 

indicado no corte geológico da carta 11-C (Estampa 4-8 - E e F). Nas sondagens, também se 

observou uma estrutura provavelmente associada a este processo de partição da deformação 

através da presença de uma brecha de falha. Assim, pelas atitudes medidas do S0 no campo 

e nas sondagens e a posição da zona de falha em subsuperfície, interpretou-se que esta 

estrutura rúptil ocorre associada ao rompimento do flanco curto deste anticlinal com flanco 

invertido (anexo 2 e 3). 

Já as estruturas de deformação tardi-variscas manifestam-se na área de estudo através de 

sistemas de fraturas e zonas de falhas com direção N-S a NE-SW, causando o deslocamento 

vertical de blocos por dezenas de metros e colocando lado a lado unidades estratigráficas 

diferentes (Figura 4.24). Muitas vezes, estas estruturas frágeis ocorrem preenchidas por filões 

de quartzo com espessura que pode chegar até dezenas de centímetros e os contatos com 

as rochas encaixantes podem ser retilíneos ou irregulares (Estampa 4-9 - B). Em outras 

situações, observam-se fendas de tração com forma sigmoidal indicando deformação sob 

regime dúctil-frágil (Estampa 4-9 - C). Além disto, eventualmente também se observam filões 

de calcite com poucos centímetros de espessura, cor avermelhada e discordantes com a 

estratificação (Estampa 4-10 - A). A calcite também pode estar presente em filões de quartzo 

parcialmente lixiviada, restando somente cavidades. 

Em relação aos processos de alteração hidrotermal, foram observados dois filonetes de 

quartzo com sulfuretos com cerca de 2 cm de espessura e discordantes com a estratificação 

(Estampa 4-10 - B e C). Estes sulfuretos, pirite e, principalmente, arsenopirite, variam de 

idiomórficos à xenomórficos e chegam a apresentar 3 mm de diâmetro. O contato destes 

filonetes com as rochas encaixantes varia de retilíneo a muito irregular. Macroscopicamente, 

observa-se uma leve remobilização de magnetite e, principalmente, clorite ao longo destas 

estruturas, mas sem assumir grande importância. 

Por fim, estas falhas e fraturas estão relacionadas com o sistema regional da Falha da 

Manteigas-Vilariça-Bragança, estrutura com movimento transcorrente sinistrógiro gerada pela 

fase de deformação Tardi-Varisca e reativada pela Orogenia Alpina (Ribeiro et al., 2007; 

Pereira et al., 2014). Não foi observado nenhuma evidência de metamorfismo de contato nesta 

área. 
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Estampa 4-9: A - Dobras com família de falhas normais mergulhando para Sul associadas à partição 
da deformação D1. B - Estratificação intersectada por uma família de fraturas com direção E-W. C - 

Zona de cisalhamento tardi-varisca, com direção NNE-SSW. 
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Estampa 4-10: A - Filão formado por calcite discordante da sequência sedimentar. B e C - Filão de 
sulfuretos (pirite e arsenopirite) cortando a sequência sedimentar em alto ângulo. O contato com as 

rochas encaixantes varia de irregular a retilíneo. 

4.4.2. Flanco Norte do Sinclinório de Moncorvo 

Esta é a região que abrange a maior extensão de afloramentos de rochas com ferro no 

Sinclinório de Moncorvo, sendo subdividida de leste para oeste em Carvalhosa, Pedrada, 

Reboredo e Apriscos. Assim, a maior parte dos estudos realizados sobre o ferro de Moncorvo 

abrangeram esta região (Neiva, 1949; Ribeiro & Rebelo, 1971; Orey, 1983; Orey, 1999; 

Mateus, 2015; Figueiras et al., 2015; Oliveira, 2015; Urbano et al., 2015). Diferentemente das 

duas outras áreas abordadas neste trabalho, serão apresentados somente algumas 

observações sobre as litologias observadas nesta região. 

A sequência rica em ferro na Serra do Reboredo é formada por quartzitos que variam de finos 

a grossos e, eventualmente, apresentam seixos dispersos. A sua matriz é formada por óxidos 

de ferro e moscovite, enquanto que os grãos de quartzo podem variar da fração silte até seixo 

(Estampa 4-11 - A). Os seixos geralmente não ultrapassam os 2 centímetros de diâmetro e 

variam de arredondados a sub angulosos. As bancadas formadas por estes quartzitos com 

ferro podem variar desde poucos centímetros até dezenas de centímetros de espessura, 

ocorrendo frequentemente intercaladas com lâminas de xistos ou bancadas de quartzitos finos 

cinza-claros (Estampa 4-11 - B e C). Estas duas litologias são formadas essencialmente por 

quartzo, moscovite, fosfatos e quantidades acessórias de óxidos de ferro, o que lhe confere a 

cor clara e aspecto friável. O contato entre estas intercalações com a sequência rica em ferro 

é brusco, em geral. 

Ainda sobre os quartzitos com ferro, os óxidos são predominantemente granulares e em geral 

apresentam carácter magnético, embora possa ocorrer de forma mais localizada com óxidos 



CAPÍTULO 4 
ENQUADRAMENTO REGIONAL E CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA E ESTRUTURAL 

115 

lamelares (hematite). A lazulite-scorzalite também pode estar presente de forma disseminada 

como grãos do tamanho areia fina. 

 
Estampa 4-11: A - Quartzito rico em óxidos de ferro com grânulos de quartzo hidrotermal e textura 

maciça. B - Bancadas de quartzitos com ferro com intercalações na base de bancadas de quartzitos 
finos e xistos cinza claros. C - Bancadas de quartzitos com ferro intercalados com lâminas de xistos 

cinza claros. D - Marcas de onda em quartzito rico em óxidos de ferro. E - Alternância de lâminas com 
concentrações variáveis de óxidos de ferro e grãos de quartzo com granulometrias diferentes. As 

linhas tracejadas ressaltam a estratificação convoluta. 

Em relação às estruturas sedimentares presentes na sequência rica em ferro, observam-se 

marcas de ondulação, estratificação plano paralela e convoluta (Estampa 4-11Estampa 4-10 

- D e E). Estas estruturas são muitas vezes percebidas devido à alternância rítmica de lâminas 
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ora ricas em óxidos de ferro ora pobres em óxidos de ferro (Estampa 4-11 - E). Curiosamente, 

observa-se que nas lâminas ricas em ferro os grãos de quartzo apresentam granulometria 

mais fina do que nas lâminas pobres em ferro, indicando uma variação na energia do fluxo. 

Os quartzitos finos e xistos cinza claros também podem ser observados na forma de nódulos 

ou lentículas (dependendo da relação comprimento/espessura) atingindo até 10 cm de 

comprimento, formato oval, orientados paralelamente à estratificação e dispersos no meio dos 

quartzitos com ferro (Estampa 4-12 - A). Estes nódulos apresentam diferentes graus de 

preservação, podendo estar parcialmente ou completamente erodidos devido à sua menor 

resistência e a alteração supergénica. Como consequência, observa-se, às vezes, somente o 

seu molde nos quartzitos com óxidos de ferro (Estampa 4-12 - B e C). Por último, raramente 

se observaram icnofácies Cruziana no meio da sequência rica em ferro (Estampa 4-12 - D). 

 
Estampa 4-12: A - Nódulo de quartzito finos cinza claros formado por quartzo, moscovite e fosfatos 

alinhado paralelamente a estratificação da sequência rica em óxidos de ferro. Observam-se diferentes 
graus de preservação do intemperismo e erosão (B e C). D - Icnofácies Cruziana em quartzito com 

ferro. 

4.4.3. Flanco Norte do Anticlinório de Carviçais 

A outra área abordada em detalhe neste estudo é o Cabeço da Mua, a qual apresenta a maior 

espessura contínua enriquecida em ferro em todo o Jazigo de Moncorvo, cerca de 90 m (Orey 

& Rebelo, 1983). Por este motivo, diversos estudos mineiros foram realizados neste local com 

vista à sua exploração, como aqueles executados pelas antigas empresas Minacorvo e 

Ferrominas (Catarino, 2009; Custódio, 2009). Entretanto, do ponto de vista geológico, pouco 

se sabe o que gerou tal acumulação de ferro com características tão distintas dos outros 

jazigos de ferro associados à Formação Marão, nomeadamente os jazigos da Serra do Marão 
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(Vila Cova) e Guadramil (Neiva, 1949). Outro facto notório é a predominância de hematite 

micro-especular no minério na porção sul da Mua, que, devido a deformação, produziu uma 

foliação metamórfica ainda mais penetrativa do que no resto do jazigo (Serra do Reboredo e 

Felgueiras). 

Com o objetivo de contribuir para o esclarecimento destas questões, o levantamento de 

campo teve como objetivo a caracterização litoestrutural do Sinclinal da Mua. Contudo, 

durante a execução desta tarefa, observou-se que a sequência rica em ferro apresenta 

continuidade para norte do Cabeço da Mua (Figura 4.25). A única referência a esta ocorrência 

foi feita por Orey (1999) e recebe o nome de Felgar por causa da aldeia localizada nas 

proximidades. 

Devido aos aspectos geomorfológicos particulares da Mua, apresenta-se a seguir uma breve 

descrição destas características. A Mua é uma colina que se destaca na paisagem por ocorrer 

na forma de um "morro testemunho", estando separada da Serra do Reboredo por um vale 

que alberga o Anticlinório de Carviçais (Figura 4.20 e Figura 4.25). As encostas simétricas e 

com forte inclinação conferem-lhe um aspecto cónico, porém alongadas segundo a direção 

E-W (Estampa 4-13 - A e B). Além disto, a sua altitude em relação à área envolvente é outro

fator de destaque. Enquanto que o seu cume atinge a marca dos 902 m de altitude as aldeias

ao seu entorno, Carvalhal, Felgar e Souto da Velha, encontram-se por volta dos 625 m.

A maior parte das encostas da Mua estão cobertas por depósitos de vertente formados por

blocos de quartzito com óxidos de ferro imersos numa matriz argilosa de cor avermelhada

(Estampa 4-13 - C). São raros os locais a meia encosta onde é possível observar afloramentos

in situ. Apesar disto, no terço superior da Mua estes depósitos são mais finos, tornando-se

praticamente ausentes na vertente sul do monte onde predominam extensos afloramentos

rochosos.

Curiosamente observa-se uma situação particular na encosta norte, onde ocorre um depósito

praticamente isento de matriz argilosa, sendo constituído somente por blocos de quartzito com

óxidos de ferro (Estampa 4-13 - B, D, E e F). Este depósito possui um formato alongado e

estreito, medindo cerca de 320 X 50 metros segundo a direção NE-SW, e parece preencher

o fundo de um pequeno paleo-vale (Estampa 4-13 - B). Talvez pela ausência da matriz

argilosa não se observa o crescimento de uma vegetação neste depósito, o que facilita a sua

delimitação no campo ou em imagens de satélite. É relativamente comum encontrar blocos

tabulares de quartzitos com ferro a mergulhar para sul. Contudo, a grande dispersão das

lineações de estiramento medidas nestes blocos garante que estes não são blocos in situ,

pois, como será visto mais a frente, esta lineação possui direção aproximada E-W. Assim, a

posição destes blocos indica sentido de transporte para norte, encosta abaixo.
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Figura 4.25: Mapa e perfis geológicos da região do Cabeço da Mua. 
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Estampa 4-13: A - Vista da Mua a partir do conselho de Carvalhal, destacando seu aspecto de 

inselberg. B - Imagem de satélite onde é possível ver o alongamento da Mua segundo a direção E-W 
(Google Earth). Em vermelho destaca-se a localização do depósito de vertente. C - Depósito de 

vertente formado por clastos de quartzito hematíticos imersos em matriz argilosa avermelhada. D - 
Vista geral do depósito de blocos de quartzito sem matriz argilosa indicado em B. E - Detalhe da foto 

anterior. F - Blocos tabulares de quartzitos hematíticos indicando o sentido de movimento para N. 
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4.4.3.1. Caracterização das Unidades Litoestratigráficas 

Devido às diferenças litoestratigráficas observadas entre os flancos norte e sul do Sinclinal da 

Mua e o Sector de Felgar, é necessário que a sua descrição seja apresentada separadamente. 

4.4.3.1.1. Flanco Sul do Sinclinal da Mua 

Nos poucos locais onde os depósitos de vertente não cobriram totalmente os afloramentos na 

metade inferior da face sul da Mua, observou-se abaixo da sequência enriquecida em ferro 

uma sequência metassedimentar constituída por alternâncias de bancadas de xistos gresosos 

e quartzitos impuros (Estampa 4-14). Os xistos gresosos são as litologias predominantes nos 

poucos afloramentos encontrados, têm coloração cinza clara quando pouco alterados e, às 

vezes, apresentam cristais relíquia milimétricos de andaluzite (Estampa 4-14 - A). Já as 

bancadas de quartzitos impuros têm espessura centimétrica e parecem ocorrer de forma 

menos abundante do que os xistos (Estampa 4-14 - B). Por outro lado, em direção ao topo da 

Mua a espessura e frequência das bancadas de quartzitos parecem aumentar à medida que 

se aproximam da sequência rica em ferro. Em relação ao conteúdo paleontológico da Mua, 

Sampelayo (1929) refere a presença das icnofácies Cruziana e Skolithos neste nível 

estratigráfico, apesar de não terem sido observados durante o levantamento geológico. Assim, 

apesar da escassez de afloramentos, esta unidade também parece ser correlacionável com o 

Membro Ermida (Sá, 2005; Sá et al., 2005). 

A escassez de afloramentos na metade inferior do flanco sul do Sinclinal da Mua impediu que 

fossem realizadas observações do Membro Ermida numa área mais ampla. Contudo, a 

definição do tipo de contato e a relação com a sequência rica em ferro foram observadas no 

flanco sul do Sinclinal da Mua graças às sanjas lá encontradas. A transição entre as duas 

sequências é marcada pela intercalação cada vez mais frequente de bancadas com ferro até 

que as bancadas sem ferro desaparecem. A coloração castanha a amarelo ocre, aspecto 

terroso e a presença de óxidos de ferro magnético são outras características desta zona de 

transição que podem ser observadas no contato das duas sequências ao longo de todo flanco 

sul (Estampa 4-14 - C). Pelas observações de campo, pode se afirmar que a espessura média 

desta zona de transição é na ordem de 10 m. 

A descrição apresentada dos aspectos litoestratigráficos desta zona de transição encontra-se 

em concordância com os dados apresentados por Catarino (2009) e pelos outros estudos 

contidos neste. Os estudos realizados pela Ferrominas E.P. (sondagens e mapeamento 

geológico) levaram à definição de dois níveis martíticos, um superior (M1) e outro inferior (M2). 

Segue a descrição do nível martítico inferior segundo o relatório da Ferrominas apresentado 

por Catarino (2009): 
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"Até se chegar à base, ocorrem quartzitos ferrosos com intercalações de xistos e 

psamitos, os quais formam o limite inferior do jazigo. Em geral, o nível martítico inferior 

apresenta uma cor acastanhada, pelo que, em termos macroscópicos, se pode 

designá-lo por minério castanho." 

Estampa 4-14: A - Xistos gresosos aflorantes abaixo da sequência rica em ferro do topo da Mua. B - 
Intercalação de bancadas de quartzitos e xistos pertencentes à mesma sequência da foto anterior. C - 

Bancada decimétrica de quartzito martítico de cor castanha intercalada com xistos e quartzitos 
estéreis e alterados supergenicamente. 
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Desta maneira, a descrição e localização das sondagens apresentados por Catarino (2009) 

sugerem que o nível martítico inferior (M2) corresponde à mesma zona de transição entre o 

Membro Malhada e o Membro Ermida observada no campo, equivalente ao tipo litológico IV - 

Quartzito Bandado Ferroso (Figura 4.26). 

 
Figura 4.26: Log, localização e projeção das sondagens realizadas na Mua pela Ferrominas EP. A 
litologia IV, Quartzito Bandado Ferroso, corresponde a zona de transição formada pelos quartzitos 
martíticos de cor castanha localizados na base da sequência rica em ferro (modificado de Catarino, 

2009). 

Em relação ao nível martítico superior (M2), de acordo com Catarino (2009), este ocorre na 

porção leste do jazigo e a sua classificação foi feita principalmente em termos químicos 

(concentração de FeO > 1 %), não havendo nenhuma mudança litológica ou mineralógica que 
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marque esta distinção, não assumindo, assim, nenhuma ou pouquíssima importância para o 

entendimento da estratigrafia do jazigo. 

Logo acima da zona de transição ocorre o Membro Malhada. No flanco sul do Sinclinal da 

Mua, esta sequência é composta por quartzitos, quartzitos com seixos e metaconglomerados 

com óxidos de ferro (Estampa 4-15 - A, B e C). Segundo Folk (1954), conglomerados são 

rochas com mais de 30 % dos fragmentos com tamanho maior ou igual a grânulos. Já areias 

e lamas com 5 % a 30 % de fragmentos maiores ou iguais a grânulos recebem o adjetivo "com 

seixo". Assim, o carácter conglomerático de algumas destas rochas deve-se à presença 

dispersa de clastos com comprimento entre 2 mm e 7 cm, com predomínio daqueles entre 2 

mm e 1 cm. Já o óxido de ferro principal é a hematite, porém quantidades variadas de 

magnetite também estão presentes. 

A matriz destes quartzitos e metaconglomerados é composta por hematite, moscovite e grãos 

de quartzo que variam de silte a areia grossa, enquanto que os clastos são formados por 

fragmentos líticos e, principalmente, quartzo hidrotermal (Estampa 4-15 - A, B e C). A hematite 

pode ocorrer com textura granular ou especularítica, porém predomina a última no flanco sul 

da Mua. Nesta área os minerais lamelares ocorrem fortemente orientados segundo a lineação 

de estiramento mineral, pelo que será discutido mais à frente. Além dos minerais essenciais 

dos quartzitos e metaconglomerados já mencionados, observa-se como fase acessória 

fosfatos da série lazulite-scorzalite e rockbridgeite, sendo o último produto de alteração do 

primeiro (Orey & Rebelo, 1983). A lazulite-scorzalite geralmente ocorre disseminada na forma 

de grãos do tamanho areia de cor azul intensa, enquanto que a rockbridgeite pode formar 

películas esverdeadas ao longo de S0 ou ocorrer na forma de grãos (Estampa 4-15 - A e D). 

Na porção ocidental do flanco sul do Sinclinal da Mua, foram identificadas na base da 

Sequência Rica em Ferro duas camadas de metaconglomerados suportados pelos clastos 

com cerca de 20 cm de espessura (Estampa 4-16). Os clastos destas camadas são 

compostos por quartzitos, grauvaques e xistos e encontram-se alongados segundo o 

estiramento que ocorre paralelamente à direção da estratificação, o que torna difícil avaliar o 

seu real tamanho e grau de arredondamento. Já a matriz de ambas as camadas é feita de 

grãos de hematite, moscovite e quartzo, sendo esta última composta por fração areia muito 

grossa a fina. Diferentemente dos metaconglomerados matriz suportados que predominam 

na Mua, observou-se que as duas modas granulométricas principais são a da matriz, entre 

silte e areia grossa, e seixos entre 2 cm e 6 cm. 

A principal estrutura sedimentar observada foi estratificação entrecruzada, contudo a 

laminação plano paralela também se mostrou relativamente comum ao longo de toda a 

sequência rica em ferro, ocorrendo desde a base até o topo (Estampa 4-17 - A e B). Esta 

estratificação é evidente através da alternância regular de lâminas com diferentes proporções 
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de quartzo e óxidos de ferro. Assim, não se observam descontinuidades separando estas 

unidades sedimentares, o que sugere um processo de sedimentação contínuo destas 

bancadas ricas em ferro com variações no suprimento de ferro e quartzo. 

 
Estampa 4-15: A - Quartzito formado essencialmente por quartzo, moscovite e hematite. Como fase 

acessória observam-se grãos azuis de lazulite-scorzalite disseminados pela rocha. Quartzito com 
óxidos de ferro e seixos de quartzo hidrotermal (B) e de fragmentos líticos (C). D - Película de 

rockbridgeite formada ao longo de S0 de quartzito com óxidos de ferro. Observa-se a lineação de 
estiramento mineral formada por hematite especularítica e rockbridgeite paralelamente à lapiseira. 

As medidas de sentido de paleocorrente tiradas através das estratificações entrecruzadas 

indicam sentido do fluxo para S, embora uma tenha indicado sentido para N. Outra 

característica marcante é a presença frequente de nódulos e lentículas metassiltíticas ao 

longo da sequência. Macroscopicamente observou-se que estas estruturas são formadas por 

diferentes proporções de quartzo e moscovite com granulometria do tamanho silte, podendo 

formar desde quartzitos impuros (maior proporção de quartzo) até xistos (maior proporção de 



CAPÍTULO 4 
ENQUADRAMENTO REGIONAL E CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA E ESTRUTURAL 

127 

moscovite). O tamanho destas estruturas pode variar desde poucos milímetros até cerca de 

10 cm segundo o eixo de maior comprimento. Além disto, apresentam cor cinza clara a branca 

e na região da Mua encontram-se estirados paralelamente à direção da estratificação 

(Estampa 4-17 - C, D e E). O seu contato com os quartzitos com óxidos de ferro é nítido e 

brusco, não parecendo haver uma mistura ou transição gradual entre ambos. 

Estampa 4-16: A - Bancadas de metaconglomerado suportado pelos clastos na base da sequência 
rica em ferro no Cabeço de Mua. B - Detalhes dos clastos quartzíticos. C - Detalhe de um clasto de 

xisto com blastese de andaluzites. Estiramento dos clastos paralelamente à direção da estratificação 
e segundo o eixo cinemático b. 
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Além destes nódulos e lentículas, também se observam camadas constituídas pelo mesmo 

material e intercaladas no meio da sequência enriquecida em ferro (Estampa 4-17 - F e G). 

Estas camadas são muito semelhantes aquelas observadas na Serra do Reboredo (Estampa 

4-11 - B e C), apresentando espessura variável entre alguns milímetros até a 40 cm. Estas 

bancadas apresentam uma composição mineralógica e granulométrica muito semelhante 

daquela descrita para os nódulos e lentículas. Os seus principais minerais são quartzo e 

moscovite na fração silte, podendo haver uma variação ampla na proporção entre estes dois 

minerais. Quando pouco alteradas e compostas principalmente por quartzo estas camadas 

de quartzitos finos cinza claros são compactas, porém, quando ricas em moscovite e fosfatos, 

são friáveis. 

A cor clara e o contato brusco e concordante destas bancadas, quartzo-moscovíticas, com os 

quartzitos ricos em ferro criam um forte contraste na sequência sedimentar, o que sugere uma 

variação curta e rápida no padrão de sedimentação, no qual há uma cessão na deposição do 

ferro e redução considerável do tamanho dos grãos de quartzo (Estampa 4-17 - F e G). Além 

disto, estas bancadas apresentam estrutura interna maciça e laminação plano paralela, 

principalmente aquelas compostas essencialmente por quartzo, enquanto que aquelas com 

forte contribuição pelítica (ricas em moscovite) aparentam ser finamente laminadas por causa 

da orientação preferencial dos filossilicatos. Outra característica é que estas camadas ou 

lâminas de quartzitos finos, cinza claros, ocorrem sucessivamente intercaladas ao longo da 

sequência rica em ferro, tendo sido observado pelo menos sete delas dentro da corta na 

porção oeste da Mua. 

Por último, a sucessão estratigráfica observada ao longo da sequência sedimentar do flanco 

sul do Sinclinal da Mua encontra-se resumida no log estratigráfico esquemático abaixo (Figura 

4.27). Este log foi construído com base nos pontos de campo levantados ao longo do perfil C-

D (Figura 4.25). 
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Estampa 4-17: A - Estratificação entrecruzada em quartzitos hematíticos conglomeráticos. B - 

laminação plano paralela formada por níveis ora mais ricos em hematite, ora mais ricos em quartzo. 
C, D e E - Quartzito hematítico com lentes de quartzitos finos, cinza claros, estiradas segundo o eixo 

cinemático b, paralelo à direção da estratificação. F - Bancada de quartzitos finos cinza claros 
destacada em vermelho em meio a sequência de quartzitos com óxidos de ferro. G - Lentes de xisto 
quartzo moscovítico ligeiramente deformadas e intercaladas com sequência de quartzitos com óxidos 

de ferro. 
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Figura 4.27: Log estratigráfico esquemático da sequência sedimentar do flanco sul do Sinclinal da 

Mua. Escala gráfica 1/500. 

4.4.3.1.2. Flanco Norte do Sinclinal da Mua 

Diferentemente do flanco sul, o flanco norte do Sinclinal da Mua apresenta pouquíssimos 

afloramentos devido às características geomorfológicas e estruturais deste setor. Na verdade, 

a maior parte dos dados de campo foram obtidos em galerias e sanjas, o que não permitiu a 

observação da sequência completa, tendo sido observada somente a sequência rica em ferro 

do Membro Malhada. O que se pode dizer desta área é que a litologia predominante são 

quartzitos e quartzitos com seixos, os quais ocorrem na forma de bancadas decimétricas com 
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intercalações centimétricas de quartzitos finos e xistos cinza claros (Estampa 4-18 - A). Os 

minerais principais continuam a ser o quartzo na fração areia grossa a fina, óxidos de ferro, 

moscovite e fosfatos. 

Contudo, observou-se uma variação composicional e textural ao longo do flanco norte do 

Sinclinal da Mua. Na área mais distante da charneira do sinclinal a moscovite parece estar 

ausente na rocha e não há nenhum tipo de estiramento mineral, o que contribui para que esta 

adquira um aspecto mais isotrópico do que o restante da sequência (Estampa 4-18 - B). Além 

disto, nesta área os óxidos de ferro são hematite e magnetite, porém com predomínio do 

último devido ao forte magnetismo que caracteriza estes quartzitos. Já nas zonas mais 

próximas da charneira observou-se a mesma lineação de estiramento mineral que descrita 

anteriormente (Lest) e a presença de moscovite. 

Estampa 4-18: A - Sequências de bancadas decimétricas de quartzitos com óxidos de ferro 
intercalados com lâminas de quartzitos finos e xistos cinza claros. B - Detalhe de uma das bancadas 

de quartzitos com óxidos de ferro, porém sem moscovite e com aspecto isotrópico. 

4.4.4. Sector de Felgar 

Já no Sector de Felgar, abaixo da sequência rica em ferro ocorre uma sequência formada por 

intercalações de bancadas de xistos, xistos gresosos e quartzitos impuros com espessura na 

ordem de centímetros a decímetros. Pelas características litológicas, esta sequência é a 

mesma que a descrita no flanco sul do Sinclinal da Mua, pertencente ao Membro Ermida. 

Contudo, observou-se de forma restrita que a zona de transição entre o Membro Ermida e o 

Membro Malhada não está presente nesta região e, por isto, não deve ter continuidade lateral 

até este local (Figura 4.25). 

Estratigraficamente por cima, encontra-se a sequência rica em ferro do Membro Malhada 

formada por bancadas de quartzitos com óxidos de ferro com intercalações de decimétricas a 
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centimétricas de quartzitos finos e xistos cinza claros (Estampa 4-19 - A, B, C e D). Estes 

quartzitos com óxidos de ferro são formados principalmente por grãos quartzo na fração areia 

e variam de fina a grossa, enquanto que não foram observados seixos. Além disto, esta rocha 

possui forte magnetismo e os óxidos de ferro são maioritariamente granulares, o que indica 

que são principalmente magnetite. Ocorrem abundantes filossilicatos de granulometria fina e 

de forma disseminada nos quartzitos finos e xistos cinza claros, o que dá à rocha um aspecto 

sedoso ao tato. Provavelmente estes filossilicatos são moscovite. 

 
Estampa 4-19: A e B - Sequências bancadas de quartzitos com óxidos de ferro. C e D - Idem, porém 
com uma bancada de quartzitos finos e xistos cinza claros. Observa-se o contato com as encaixantes 

brusco e concordante. 

Já o quartzitos finos e xistos cinza claros ocorrem como um nível com cerca de 30 cm de 

espessura e bastante friável devido à alteração supergénica (Estampa 4-19 - C e D) ou como 

bancadinhas com menos de 5 cm de espessura. O seu contato com os quartzitos com óxidos 

de ferro é igual ao observado antes, brusco e concordante. Não se observam fosfatos nesta 

rocha à vista desarmada, porém isto não exclui a possibilidade da sua presença. A sequência 

estratigráfica observada no Sector de Felgar encontra-se na figura 4.28.  
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Figura 4.28: Log estratigráfico esquemático da sequência sedimentar do Sector de Felgar. Escala 
gráfica 1:100. 

4.4.4.1. Caracterização Estrutural 

O Anticlinório de Carviçais faz parte da continuação a norte do Sinclinório de Moncorvo e, 

assim como a última, é uma estrutura de 1ª ordem com sua génese associada a 1ª fase da 

Orogenia Varisca (Ribeiro, 1974; Dias, 1986; Pereira et al., 2014). Internamente no Anticlinório 

de Carviçais encontram-se o batólito granítico homónimo e dobramentos de diversas escalas 

também associados a 1ª fase. O Sinclinal da Mua, uma estrutura de 2ª ordem, possui 

dimensões na ordem de centenas de metros de comprimento e localiza-se na porção oeste 

do flanco norte do Anticlinório de Carviçais (Figura 4.20). 

Novamente, a atuação da 1ª fase de deformação é facilmente identificada pois a superfície 

dobrada é sempre a estratificação. Como já era de se esperar, a principal dobra gerada é o 

próprio Sinclinal da Mua. A atitude média dos flancos do Sinclinal da Mua foi calculada a partir 

das medidas do S0 (n=76; Figura 4.30 - A) e, em seguida, foi possível calcular o seu plano 

axial e eixo (Figura 4.30 - C e Tabela 4.3). O valor médio do ângulo de mergulho do flanco sul 

é consideravelmente maior do que o flanco norte, 37º (n=62) e 14º (n=14) respectivamente, 

porém o primeiro pode chegar facilmente a valores iguais ou maiores do que 60º (n=11), 

principalmente na região S e SW desta estrutura. A assimetria entre os flancos do Sinclinal 

da Mua e a sua vergência para N podem ser melhor visualizadas através dos Perfis 

Geológicos A-B e C-D do Sinclinal da Mua (Figura 4.25) e do Perfil Mua - Carvalhosa (Figura 

4.29).
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Figura 4.29: Perfil geológico da região entre a Mua e Carvalhosa (figura 4.20) mostrando a assimetria entre os flancos do Anclinório de Carviçais. 
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Além da formação do Sinclinal da Mua, acontece a formação de dobras menores com 

dimensões na ordem de decímetro a centímetros, nunca maior do que isto, durante a 1ª 

fase de deformação (Estampa 4-20). Estas dobras D1 são do tipo cilíndrico e, em geral, 

são abertas (abertura entre os flancos entre 120º e 70º), porém podem variar de suaves 

(180º à 120º) até apertadas (70º à 30º), segundo a classificação de Fleuty (1964; 1987) 

(Estampa 4-20). É interessante notar que estas dobras se formam sempre nos leitos 

formados por quartzitos finos e xistos cinza claros, não tendo sido observadas nos 

quartzitos com óxidos de ferro, o que sugere uma menor competência reológica por 

parte do último em relação ao primeiro. O eixo destas dobras é retilíneo e mergulha para 

WNW com um ângulo sempre menor do que 10º (Figura 4.30 - B). 

 
Figura 4.30: Projeção estereográfica de igual área do hemisfério inferior. A - Estratificação 
sedimentar (densidade máxima de 13,6% no polo 180/79). B - Eixo de dobras formadas na 

estratificação sedimentar (densidade máxima 39% em 283/07). C - Projeção dos flancos norte 
e sul, plano axial e eixo do Sinclinal da Mua. 

Tabela 4.3: Atitudes calculadas do Sinclinal da Mua. 

 

Estrutura: Direção de Mergulho/Ângulo de Mergulho
Flanco Norte 190/14
Flanco Sul 355/37
Plano Axial 179/51

Eixo 269/03
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Em relação à sua vergência, ocorre uma situação curiosa; em diversos locais 

observaram-se dobras com vergência quer para N, quer para S, formadas às vezes nos 

mesmos leitos e muito próximas umas das outras (Estampa 4-20 - D). Esta é uma 

situação que difere do padrão das dobras da área de Felgueiras no flanco sul do 

Sinclinório de Moncorvo, onde predominam dobras somente com vergência para N 

(Estampa 4-8 - A e B). 

 
Estampa 4-20: A a E - Bancadas de quartzito hematítico com quartzitos finos e xistos cinza 

claros com dobramentos variando de abertos a apertados. Em A nota-se a forte inclinação da 
estratificação sedimentar associada ao flanco sul do Sinclinal da Mua. 

Com base nas medidas estruturais do eixo e plano axial destas dobras, foi possível 

classificá-las conforme a metodologia de Fleuty (1964) descrita por Ramsay (1967) 

(Figura 4.31). Comparativamente a classificação das dobras da área de Felgueiras, 



CAPÍTULO 4 
ENQUADRAMENTO REGIONAL E CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA E ESTRUTURAL 

137 

observa-se que há uma maior dispersão da inclinação do plano axial das dobras da área 

da Mua. 

 
Figura 4.31: Diagrama de classificação da atitude das dobras D1 da área do Sinclinal da Mua 

(Ramsay, 1967). Em cinza a área de projeção das dobras D1. 

Para além do dobramento do S0, também se observou a deformação de filões de quartzo 

(D1 - Filão) que preenchem fendas de tração formadas em zonas de cisalhamento 

paralelas a subparalelas à estratificação (Estampa 4-21). Estes filões possuem direção 

aproximadamente E-W e o seu mergulho varia para N e S, indicando direções de 

cisalhamento opostas (Estampa 4-21 - A e B). Observou-se que o padrão de 

deformação nos filões de quartzo é semelhante ao que estão presentes nos leitos de 

quartzitos finos e xistos cinza claros, dobras variando de abertas a suaves e eixos 

retilíneos com mergulho suave para W (Estampa 4-21 - D). A vergência da deformação 

também varia para N e S e em filões muito próximos uns dos outros (Estampa 4-21 - B). 

Em relação à clivagem xistenta, S1, em geral é do tipo em leque convergente, sendo 

que no flanco norte esta estrutura ocorre de forma muito restrita, talvez pela escassez 

de afloramentos, como uma clivagem de fractura em leitos competentes (Estampa 4-22 

- A). Já no flanco sul, S1 é do tipo xistenta e formada pela reorientação dos minerais 

placóides, como a moscovite e especularite (Estampa 4-22 - B). Parece que o seu 

carácter penetrativo está diretamente relacionado com o desenvolvimento da lineação 

de estiramento mineral (Lest), pois observa-se que onde este se desenvolveu de forma 

mais acentuada, a clivagem xistenta é mais penetrativa (Estampa 4-22 - C e D). 
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Estampa 4-21: A e B - Filões de quartzo deformados preenchendo fendas de tração 

associadas a zonas de cisalhamento. A vergência da deformação destes filões indica sentido 
de cisalhamento quer para N, quer para S. Em A a estratificação é marcada pela intercalação 
de lentes metassiltíticas em meio aos quartzitos com óxidos de ferro. C - Filão de quartzo em 
fenda de tração sem deformação. D - Projeção estereográfica das dobras formadas em filões 

de quartzo, densidade máxima de 42% em 0/264. 

No flanco sul do Sinclinal da Mua, em geral, S1 possui direção E-W e mergulho elevado, 

em média superior a 65º, para norte (Figura 4.32 - A). Contudo, mais raramente, 

observa-se a formação de uma outra clivagem xistenta ou de fractura (S1') com 

mergulho para sul (Estampa 4-23; Figura 4.32 - B). Na verdade, nota-se que S1' ocorre 

onde a clivagem xistenta S1 apresenta um padrão anastomosado e, em intervalos 

regulares, formam-se clivagens com mergulho em direção ao sul (Estampa 4-23). Esta 

observação é suportada pelo facto de que nos afloramentos onde se observam estas 

três estruturas S0 permanece constante, ou seja, S1' não é resultado do dobramento de 

S1 (Estampa 4-24). Além disto, observa-se que estas duas estruturas planares são 

contíguas e não há uma relação de interseção. Assim, nos casos onde S1' atinge seu 

máximo desenvolvimento, o que acontece ocasionalmente no flanco sul, nota-se o início 

da transposição de S0 (Estampa 4-25 - B) e a formação de estruturas em lápis devido 

ao seu cruzamento com a estratificação (Estampa 4-25 - A e B). 
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Estampa 4-22: A - Clivagem de fractura (S1) formada nas bancadas de quartzitos com óxidos 

de ferro pouco deformadas no flanco norte do Sinclinal da Mua. B - Clivagem xistenta incipiente 
(S1) formada no flanco sul do Sinclinal da Mua. C e D - Afloramento onde se nota a 

estratificação, clivagem xistenta (S1) e lineação de estiramento mineral (Lest) formado pelo 
alongamento da especularite e moscovite. Observa-se que Lest é formada paralelamente à 

interseção de S0 e S1. 

Já a Lest1 geralmente mergulha suavemente para NW (Figura 4.32 - C) e é marcada pela 

reorientação e alongamento de minerais tabulares (Estampa 4-22 - B, C e D), clastos 

de conglomerado (Estampa 4-16) e estruturas sedimentares segundo esta direção. Os 

principais minerais que são reorientados segundo a Lest1 são a moscovite e, sobretudo, 

a hematite especularítica. 
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Figura 4.32: Projeção estereográfica de igual área do hemisfério inferior. A - Clivagem xistenta 
S1 (densidade máxima de 24% no polo 180/21). B - Clivagem xistenta S1' (densidade máxima 
de 21,2% no polo 17/52). C - Lineação de estiramento mineral (densidade máxima de 34% em 

7/300). D - Lineação de estiramento mineral formada por elipses de lazulite-scorzalite 
(densidade máxima de 39% em 14/272). 

Este último mineral forma agregados policristalinos que frequentemente contornam os 

grãos detríticos de quartzo de fração areia e produz uma superfície com aspecto liso 

(Estampa 4-26 - A). A moscovite pode ser observada disseminada na matriz da rocha 

ou também na forma de agregados fortemente alongados segundo esta lineação 

(Estampa 4-26 - B). Também se observa que os nódulos e lentículas de quartzitos finos 

e xistos cinza claros adquirem um formato em cunha devido ao estiramento que sofrem 

segundo o eixo cinemático em b (Estampa 4-17 - C, D e E; Estampa 4-26 - C, D, E e F; 

Ribeiro & Rebelo, 1971). Estas estruturas de comprimento centimétrico originalmente 

possuíam forma aproximadamente oval e concordante com S0, o que é frequentemente 

observado na Serra do Reboredo (Estampa 4-12 - A, B e C). 



CAPÍTULO 4 
ENQUADRAMENTO REGIONAL E CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA E ESTRUTURAL 

141 

Estampa 4-23: A e B - Afloramento onde se observa a relação entre S0, S1 e S1'. A última 
estrutura forma-se onde a partição da deformação propiciou o desenvolvimento de planos de 
desligamento discretos. S0 e S1 mergulham para norte e S1' para sul. C - Transposição de S0 

por S1'. Nota-se a formação de um padrão anastomosado em S0. 
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Estampa 4-24: A - Vista do teto de afloramento onde se nota a clivagem xistenta com padrão 

anastomosado. B - Vista em perfil da fotografia anterior onde nota-se que as clivagens 
xistentas S1 e S1' interligam-se e formam o padrão anastomosada observado anteriormente. 
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Estampa 4-25: A e B - Afloramento onde se observa o cruzamento perpendicular entre S0 e S1 

e a geração de estruturas em lápis. S1' forma-se com espaçamentos regulares. 
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Estampa 4-26: A - Lineação de estiramento mineral formada por agregados policristalinos de 

hematite especularítica. Grãos detríticos de quartzo envoltos por micro lâminas de especularite 
(setas brancas). B - Lentículas de moscovite e agregados de hematite especular alinhadas 

segundo o estiramento mineral. C, D, E e F - Nódulos de quartzitos finos e xistos cinza claros 
com formato em cunha devido ao estiramento em b, paralelo à estratificação sedimentar. 

Um outro tipo de alinhamento mineral presente exclusivamente no flanco sul da Mua 

são elipses formadas por fosfatos da série lazulite-scorzalite (Estampa 4-27). Estas 

elipses também se alinham paralelamente à direção da Lest (Figura 4.32 - D) e são 

encontradas somente no seio das bancadas de quartzitos finos cinza claros, 

principalmente naquelas preservadas da alteração supergénica. O paralelismo entre as 

lineações de estiramento formadas por hematite especularítica e lazulite-scorzalite 

sugere que há uma relação direta no desenvolvimento desta estrutura com a 

componente de desligamento esquerda presente no regime de deformação de 

transpressivo que vigora no flanco sul do Sinclinal da Mua. 
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Estampa 4-27: A e B - Quartzitos finos cinza claro com elipses de lazulite-scorzalite formadas 

paralelamente à Lest formada pela moscovite. C - Idem, porém aqui a lazulite-scorzalite 
encontra-se parcialmente alterada para rockbridgeite. Também se nota o desenvolvimento de 

S1 com um ângulo de mergulho superior ao S0. 
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Já o cruzamento entre S0 e S1 gera uma lineação de interseção (Linter) com direção que 

varia de E-W a WNW-ESE (Estampa 4-28 - A), sendo paralela aos eixos das dobras e 

a subparalela à Lest (Figura 4.30 - B; figura 5.13 - C). O seu mergulho é, em geral, inferior 

a 20º e varia de E/ESE para W/WNW. Assim como em Felgueiras, a dispersão 

observada na projeção das medidas da Linter pode estar relacionada com a presença de 

dobras transectadas como descrito em Dias (1986). 

 
Estampa 4-28: A - Lineação de interseção de S0 e S1, Linter em contato entre leito de 

moscovite-quartzito e quartzito com hematite especular. B - Projeção estereográfica de igual 
área do hemisfério inferior das medidas de Linter (densidade máxima de 25% em 279/7). 

Ainda, é de notar a presença dos sistemas de falha com direção NNE-SSW, E-W e NW-

SE. O sistema NNE-SSW, paralelo à Falha da Bragança-Vilariça-Manteigas, é o mais 

importante, limitando a leste e a oeste o jazigo da Mua através de falhas. A falha a oeste 

é facilmente reconhecida a noroeste do jazigo por causa de um possante filão de quartzo 

com cerca de 20 m de espessura que a preenche (Figura 4.25). Como já foi referido, o 

movimento deste sistema de falhas é esquerdo (Pereira et al., 2014), porém certamente 

com uma componente vertical capaz de causar o soerguimento e/ou abatimento de 

blocos tectónicos (Dias, 1986). Na corta no setor W da Mua é fácil observar estes 

diferentes sistemas de falhas e os seus efeitos, com rejeitos que podem atingir alguns 

metros e intensa fraturação e oxidação nas caixas de falha (Estampa 4-29). 



CAPÍTULO 4 
ENQUADRAMENTO REGIONAL E CARACTERIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA E ESTRUTURAL 

147 

Estampa 4-29: A - Corta no setor W da Mua, em azul destacam-se os sistemas de falhas e 
fraturas tardi-variscas. B - Observa-se em amarelo uma falha com direção NNE-SSW vertical 

cortando a sequência metassedimentar. A camada de quartzo-moscovite xisto, em vermelho, é 
rejeitada pela falha. Em C observa-se a caixa de falha onde ocorre intensa fraturação e 

oxidação da rocha. D e E - Sistema de falhas com direção NW-SE a E-W. 
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Por último, observa-se a remobilização de minerais secundários em algumas fraturas e 

contatos litológicos presentes no meio da sequência rica em ferro, como fosfatos e 

oxihidróxidos de Fe/Mn (Estampa 4-30 - A e B). A remobilização tardia ao longo destas 

descontinuidades possibilitou o desenvolvimento de um hábito cristalino muito diferente 

do que o observado nas rochas encaixantes. Enquanto nos quartzitos com ferro se 

observa uma textura fortemente estirada segundo Lest, nestas fraturas os minerais 

formam agregados cristalinos radiais, esferoidais e sem orientação preferencial 

(Estampa 4-30 - C até H). A possibilidade de que estas estruturas esferoidais sejam 

oólitos de origem sedimentar é facilmente descartada por ocorrerem preenchendo 

fraturas tardias e pelos quartzitos encaixantes se encontrarem nitidamente deformados, 

o que não é o caso do primeiro. Além disto, a nucleação destas pequenas estruturas 

esferoidais e dos fosfatos ocorre ao longo das fraturas e sem as atravessar. 

Apesar desta observação ser pontual, a remobilização destas fases secundárias ajuda 

a ilustrar a complexidade mineralógica e textural que o jazigo de ferro pode assumir, o 

que tem implicações para o entendimento do seu processo evolutivo e para a sua 

exploração económica. 
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Estampa 4-30: A e B - Afloramento de quartzitos com óxidos de ferro. C e D - Observação em 
lupa binocular, estruturas esferoidais pretas formadas por oxihidróxidos de Fe/Mn 

intercrescidas com fosfatos secundários (fases de cor branca e castanha escura). A escala 
possui 0.5 mm de diâmetro. C e D são detalhes de B. E e G - Estruturas esferoidais formadas 

possivelmente por hidróxidos de de Fe/Al e fosfatos secundários. Em G nota-se o aspecto 
multicamadas e radial desta estrutura. F e H - Prováveis cristais de fosfatos da família da 

candralite. Em H observa-se o hábito euédrico quando os cristais ocorrem isolados uns dos 
outros. 
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5.1. Petrografia 

Neste subcapítulo apresenta-se as principais características mineralógicas e texturais 

das litologias presentes nas áreas de estudo de Felgueiras, Reboredo e Mua (Figura 

4.20). 

5.1.1. Flanco Sul do Sinclinório de Moncorvo 

Na região de Felgueiras, localizada no flanco sul do Sinclinório de Moncorvo, foram 

amostrados os três membros pertencentes à Formação Marão (Sá, 2005; Sá et al., 

2005): Membro Ermida, bancadas decimétricas a métricas de quartzitos puros e finos 

com alternâncias de lâminas de xistos cinza escuros; Membro Malhada, bancadas de 

quartzitos finos a grosseiros, ricos em magnetite e clorite verde e, às vezes, 

intercalações de xistos e quartzitos sem ferro; Membro Fragas da Ermida, xistos 

gresosos, quartzitos impuros alternados com intercalações de lâminas de metassiltitos 

cinza claros e xistos cinza escuros a negros. 

Os quartzitos finos do Membro Ermida são formados maioritariamente por quartzo 

(95%), quantidades menores de moscovite (até 5%), alguma plagioclase (até 5%) e 

como minerais acessórios (<1%) ocorrem óxidos de ferro/titânio, zircão, grafite, 

turmalina, apatite e monazite, constituindo assim um quartzito puro. Em relação à textura 

do quartzo, o mineral mais abundante, em geral este apresenta características típicas 

de recristalização dinâmica, como extinção ondulante, sub-grãos, novos grãos e 

contactos intergranulares irregulares (Estampa 5-1 - A, B, C e D). Ainda assim, 

observam-se algumas "ilhas" ou partes da rocha formadas por grãos de quartzo 

preservados da recristalização dinâmica, o que é evidenciado pelos contatos 

intergranulares lineares e baixa taxa de formação de sub-grãos e novos grãos (Estampa 

5-1 - A). Por outro lado, nas porções da rocha que passaram pelo processo de

recristalização, são raros os grãos que apresentam contatos lineares, sendo possível

distinguir frequentemente porções de um mesmo grão com graus de extinção

intensamente diferentes entre si, ou seja, com extinção ondulante (Estampa 5-1 - B e

D).

Este contraste de propriedades óticas dentro de um mesmo grão indica distorções

internas na rede cristalina do mesmo, o que está relacionado ao processo de

acumulação de tensões e formação de paredes de deslocações (Sodré Borges, 1982).

Apesar da dificuldade de se definir às vezes o limite entre os grãos de quartzo por causa

da intensa suturação intergranular, em geral, observou-se a textura inequigranular

seriada com predomínio de duas modas, uma mais grosseira, geralmente com diâmetro
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menor do que 200 μm, e outra mais fina, com cerca de 25 μm de diâmetro (Estampa 5-1 

- A, B, C e D), o que caracteriza esta rocha como um quartzito fino a muito fino. 
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Estampa 5-1: Quartzitos do Membro Ermida A - Zona com grãos de quartzo pouco afetados 
pela recristalização dinâmica (LTNC). B, C e D - Grãos de quartzo exibindo texturas de 

recristalização dinâmica como contatos intergranulares irregulares, extinção ondulante, sub-
grãos e novos grãos. Observa-se moscovite disseminada. Em C e D ocorre grão de plagioclase 

de cor amarela parcialmente alterado e corroído (C - LTNC; D - LTNP). E e F - Nível 
equigranular formado por grãos de quartzo e alta concentração de minerais pesados, como 
zircão e turmalina (E - LTNP; F - LTNC). G - Grãos de turmalina e zircão com alto grau de 

arredondamento e esfericidade (LTNC). H - Filonetes de moscovite com padrão anastomosado 
contornando os grãos de quartzo (LTNC). 

Contudo, também ocorrem níveis equigranulares paralelos à estratificação formados por 

grãos de quartzo com cerca de 25 μm de diâmetro e com concentração de minerais 

pesados (zircão, monazite, turmalina e óxidos de Fe ou Ti) maior do que o restante da 

lâmina (Estampa 5-1 - E e F). Além disto, muitas vezes os minerais pesados, como a 

turmalina e zircão, preservaram a sua textura sedimentar original, como alta esfericidade 

e arredondamento (Estampa 5-1 - G). 

Outro facto curioso destas rochas é a presença de alguns grãos isolados com cor entre 

tons de amarelo e laranja, bordos muito irregulares e aspectos de corrosão (Estampa 

5-1 - C e D). Inicialmente não foi possível identificar este mineral ao microscópio pelas

suas propriedades ópticas, porém, através de análises de microssonda eletrónica

identificou-se este mineral como pertencente à família dos feldspatos potássicos. Além

destes grãos com aparência invulgar, observaram-se outros grãos deste mineral com

característica ópticas comuns, como a presença de macla em xadrez.

Em relação à moscovite, este mineral ocorre de duas formas, disseminada no meio dos

grãos de quartzo ou concentrada em filonetes (Estampa 5-1 - D e H). Estes filonetes

contornam os grãos de quartzo e apresentam padrão anastomosado segundo uma

direção que varia de paralela a oblíqua à estratificação. O comprimento dos seus cristais

varia desde poucos micrómetros até mais do que 100 μm.

Quanto às lâminas de xistos cinza escuros (Estampa 4-2 - B, C e D), estas são

relativamente homogéneas quanto a sua composição e textura. A sua mineralogia é

composta essencialmente por moscovite (70 % a 90 %) e, em menor quantidade,

quartzo (10 % a 30 %), caracterizando a textura lepidoblástica. Os grãos de quartzo

geralmente possuem diâmetro menor do que 50 µm e as moscovites menor do que 300

µm, embora sejam mais comuns aquelas com comprimento menor do que 100 µm.

Já no Membro Malhada, foi possível observar uma variação gradativa de texturas e

mineralogia à medida que se transita das fácies mais pobres em minerais portadores de

ferro para as fácies mais ricas. Semelhante ao que foi descrito antes para os quartzitos

do Membro Ermida, também se observam texturas de recristalização dinâmica nos

quartzitos presentes no Membro Malhada, porém agora os fluidos metamórficos

exercem um importante papel na remobilização das fases minerais com ferro.



CAPÍTULO 5 
CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOQUÍMICA 

156 

Nas fácies mais pobres em ferro, além das etapas de recristalização dinâmica do 

quartzo já descritas, observa-se a presença de clorite verde e biotite, as quais foram 

identificadas pelas análises de microssonda (Figura 5.10 e Figura 5.11) e DRX (anexo 

11) como sendo predominantemente chamosite e anite (Estampa 5-2 - A e B). A 

chamosite, anite e óxidos de ferro ocorrem espacialmente associados, seja de forma 

disseminada ou na forma de diferentes tipos de agregados (Estampa 5-2 - A e B). 

Quando disseminados, estes minerais crescem na forma de agregados policristalinos 

sem orientação cristalográfica preferencial e, eventualmente, a biotite chega a atingir 

dimensões superiores a 100 μm (Estampa 5-2 - A). Por outro lado, os filonetes destes 

minerais podem se formar paralelamente à estratificação ou fraturas (Estampa 5-2 - B, 

C e D). Estes cristais de chamosite e anite apresentam dimensões na ordem de dezenas 

de micrómetros. 

Ainda nas litologias com teor de ferro mais baixo, a chamosite e anite podem se tornar 

uns dos principais minerais formadores da rocha. Neste caso, o quartzo ocorre na forma 

de grãos isolados, sem contato entre si e imersos numa matriz de silicatos de ferro 

(Estampa 5-2 - E). Os óxidos de ferro também podem estar presentes na forma de 

agregados policristalinos de magnetite ocupando principalmente os contatos 

intergranulares dos grãos de quartzo (Estampa 5-2 - F e G). Estes grãos de magnetite 

são em geral subidiomórficos e, quando próximos da superfície, sofrem martitização 

(Estampa 5-2 - H). Além da magnetite e hematite, foram observados alguns grãos de 

provável origem detrítica formados por intercrescimento de rútilo e ilmenite (Estampa 

5-2 - I, J e L). Apesar de ocorrerem alguns grãos com elevado grau de arredondamento 

e esfericidade, também ocorrem outros com contorno muito irregular. 

Em relação às fácies mais ricas em ferro, observou-se a redução da abundância de 

grãos de quartzo e a presença cada vez mais frequente de inclusões de óxidos de ferro 

e clorite no interior e/ou nos bordos dos grãos de quartzo. Além disto, estes grãos de 

quartzo apresentam intensa extinção ondulante e bordos muito irregulares (Estampa 5-3 

- A, B, C e D). Alguns destes grãos formados por quartzo, chamosite e anite também 

ocorrem com forma arredondada e ligeiramente esférica, semelhante à forma de grãos 

detríticos (Estampa 5-3 - C e D). Noutra situação semelhante, observaram-se agregados 

policristalinos de magnetite ao redor de grãos também arredondados, porém formados 

somente por chamosite sem orientação preferencial (Estampa 5-3 - E e F). Pode-se 

dizer que, neste caso, os agregados de magnetite apresentam um formato parecido com 

o de uma coroa. 
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Estampa 5-2: A - Agregados policristalinos de biotite, chamosite e óxidos de Fe (minerais 
opacos) sem orientação cristalográfica preferencial formados disseminadamente na rocha 

(LTNP). Filonetes de chamosite, biotite e óxidos de Fe formados subparalelamente (B e D) e 
discordantemente (C) com o S0 (LTNP). E - Grãos de quartzo angulosos e com bordos lineares 
sem contato entre si, imersos numa matriz de chamosite e biotite (LTNP). F e G - Agregados 

policristalinos de magnetite formados preferencialmente nos contatos intergranulares dos grãos 
de quartzo (F - LRNP; G - LTNP). G - Agregados policristalinos de magnetite parcialmente 
martitizada formados nos contatos intergranulares dos grãos de quartzo (LR NP). I, J e L - 
Grãos de rutilo de provável origem detrítica intercrescido com ilmenite. A ilmenite forma um 

halo em volta do rutilo (I - LRNP; J - LRNC; L - LRNP). 

Desta forma, nas litologias com a maior concentração de ferro, o quartzo torna-se tão 

escasso ao ponto de corresponder a menos do que 10% do volume total da rocha. Nesta 

mesma situação, são frequentes os agregados policristalinos de chamosite com até 300 

μm de comprimento formando zonas ou bolsas onde predominam exclusivamente estes 

dois minerais de origem metassomática (Estampa 5-3 - G e H). Apesar do arranjo interno 

claramente não apresentar orientação preferencial, nalgumas situações observam-se 

cristais com extinção em ampulheta na forma de agregados policristalinos orientados 

paralelamente a estratificação. Fora destas bolsas, a chamosite ocorre como uma 

mistura muito fina (em geral menor do que 50 μm) com os demais minerais, formando 

uma espécie de matriz (Estampa 5-3 - A e B). 

Assim, com base nestas características, foram definidos dois tipos de clorites que 

ocorrem disseminadas na matriz. As clorites do grupo C1 possuem granulometria fina, 

ocorrem disseminadas na matriz e são formadas exclusivamente por chamosite, o que 

permite observar as propriedades ópticas típicas deste mineral: pleocroísmo variando 

de verde claro a verde “garrafa” e cor de interferência anómala do tipo azul de Berlim 

até cores de 1ª ordem. Já as clorites do grupo C2 também são finas, constituem parte 

da matriz e são constituídas por chamosite intercrescida com anite. Ao microscópio 

observa-se a transição das propriedades ópticas da chamosite para a biotite, como 

pleocroísmo castanho escuro e cores de interferência acima da 1ª ordem. 

Ainda nesta mesma fácies, a magnetite é um dos minerais mais abundantes da rocha. 

Os seus cristais podem ser menores do que 10 μm ou chegar até a 150 μm de 

comprimento, formando agregados policristalinos monominerálicos ou misturado com 

os demais minerais de ganga (Estampa 5-3; Estampa 5-4 - A, B, C e D). Estes 

agregados, muitas vezes, chegam a mais de 500 μm de comprimento e também se 

orientam paralelamente ao S0 (Estampa 5-4 - D). Outra característica dos cristais de 

magnetite de maiores dimensões é a alta porosidade presente na sua superfície 

(Estampa 5-4 - B). Já o hábito da magnetite varia de xenomórfico a subdiomórfico e 

frequentemente apresenta-se "imersa" na matriz formada por chamosite, anite e, em 

menor quantidade, quartzo (Estampa 5-4 - A). 
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Estampa 5-3: A e B - Grão de quartzo com abundantes inclusões de magnetite, chamosite e 
anite no seu interior e bordos. (A - LTNP; B - LTNC). C e D - Grãos de quartzo com extinção 

ondulante e presença de chamosite nos bordos do mesmo (C - LTNP; D - LTNC). E e F - 
Agregados policristalinos de magnetite formados em redor de grãos constituídos por cristais 

radiais de chamosite, formando uma textura em coroa (E - LRNP; F - LTNP). G e H - 
Agregados policristalinos radiais de chamosite alinhados segundo S0 em meio a minerais 
opacos e alguns escassos grãos de quartzo. Em alguns casos observa-se a extinção em 

ampulheta da chamosite (G - LTNP; H - LTNC). 
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Para além dos minerais de ganga já mencionados, a apatite mostrou-se um mineral 

relativamente comum, principalmente nas litologias com maior concentração de 

magnetite, chegando às vezes a 5 % do volume total da rocha. Desta forma, parece 

haver uma relação direta entre os dois minerais. O tamanho dos grãos de apatite varia 

desde algumas dezenas até cerca de 200 μm e pode estar presente de forma 

disseminada ou como níveis concordantes com a estratificação (Estampa 5-3 - E e F). 

Estes níveis podem ser formados por grãos contíguos entre si, como verdadeiras (micro) 

camadas, ou por uma maior concentração de grãos isolados, enquanto que a sua 

espessura pode chegar a alguns milímetros. 

De forma semelhante à apatite, a grafite também está presente nas rochas portadoras 

de ferro, sendo mais abundante nas fácies com teores maiores de ferro. Embora ocorra 

preferencialmente de forma disseminada, nas litologias mais ricas em ferro, este mineral 

pode ocorrer concentrado em níveis subparalelos ao S0 e com menos de 50 μm de 

espessura (Estampa 5-4 - G e H). A concentração deste mineral não chega a ultrapassar 

1% do volume total da rocha. 

Por último, além dos processos de recristalização e remobilização de novas fases 

minerais durante o metamorfismo e deformação, observaram-se sulfuretos associados 

a processos de alteração hidrotermal tardia, podendo ser do tipo filoniano ou 

disseminado. A alteração disseminada é o tipo mais frequente e mobiliza uma menor 

quantidade de sulfuretos, em geral menos de 1% do volume total da lâmina. O principal 

sulfureto observado é a pirite (py), seguida de calcopirite (ccp) e esfalerite (esf) e, muito 

raramente, covelite (cv), sendo que estes minerais, às vezes, ocorrem associados a um 

mineral que parece tratar-se de um carbonato (Estampa 5-5 - A, B, F e G).  

Esta alteração pode ocorrer associada a minerais da ganga ou magnetite na forma de 

inclusões ou intercrescidos sem qualquer orientação preferencial (Estampa 5-5 - C, D e 

E). Apesar destes minerais serem em geral xenomórficos e com comprimento inferior a 

70 μm, observaram-se raramente cristais de pirite com dimensões superiores à 150 μm 

e idiomórficos (Estampa 5-5 - F). 

Já a alteração hidrotermal do tipo filoniana é claramente discordante da estratificação 

sedimentar, apresenta espessura geralmente inferior a 1 cm e é formada principalmente 

por quartzo, pirite, arsenopirite e carbonatos (Estampa 5-6 - A, B, C e D). Além destes 

minerais, também se observam em menor quantidade esfalerite e calcopirite (Estampa 

5-6 - E). A chamosite, anite e magnetite também podem estar presentes, porém, 

provavelmente, como produtos de remobilização dos fluidos hidrotermais (Estampa 5-6 

- B). Ainda foram identificados alguns grãos de ouro com tamanho inferior a 25 μm e 

com formato muito irregular no interior dos cristais de arsenopirite ou no contato deste 

com a pirite (Estampa 5-6 - F, G e H). 



CAPÍTULO 5 
CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOQUÍMICA 

161 

Estampa 5-4: A e B - Cristais subidiomórficos a xenomórficos de magnetite no seio da matriz 
formada por minerais de chamosite, biotite e quartzo. A magnetite apresenta-se com alta 

porosidade superficial (B) (A - LTNC; B - LRNP). C e D - Agregados policristalinos de 
magnetite com centenas de micrómetros de comprimento alinhados segundo S0 (C - LTNC; D - 

LRNP). E e F - Níveis submilimétricos e paralelos à S0 com alta concentração de apatite, 
chegando a formar uma micro camada contínua deste fosfato (E - LTNP; F - LTNC). G e H - 
Nível paralelo à S0 com elevada concentração de grafite (G - LRNP; H - LRNC). Pela cor de 

reflexão interna, parece que ocorre goethite associado a este nível (H). 
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Já no caso dos filonetes formados por quartzo, chamosite e carbonatos, a sua 

espessura chega a 10 cm e os sulfuretos ocorrem como fase acessória. Em alguns 

casos, os carbonatos foram parcialmente lixiviados, restando apenas cavidades 

parcialmente preenchidas por estes minerais (Estampa 5-6 - B). As clorites que ocorrem 

associadas a estes filões de quartzo são formadas exclusivamente por chamosite, como 

se pode observar pelas suas características ópticas, e, assim, definem as clorites do 

grupo C3. 

Além destes três grupos de clorites ainda foi observado um quarto grupo, C4, formado 

por clorites com pleocroísmo variando entre incolor, castanho e, às vezes, castanho 

esverdeado ou amarelado. A granulometria varia de fina a grossa e ocorre disseminada 

na matriz. Quando na forma de cristais idiomórficos, observa-se uma direção de 

clivagem muito bem desenvolvida, hábito radial e extinção em ampulheta (Estampa 5-7 

- A a F). Além disto, a sua birrefringência é elevada e alcança cores de segunda ordem 

ou superiores. Apesar destas propriedades ópticas bem claras, não foi possível 

identificar qual o tipo de clorite. Outra característica curiosa é que as clorites deste grupo 

são observadas preferencialmente em amostras com um grau de oxidação 

relativamente avançado, o que é indicado pela presença abundante de goethite e 

hematite e escassez de magnetite. Esta oxidação parece ocorrer preferencialmente ao 

longo de fracturas e pode estar presente quer em superfície quer em profundidades de 

mais de 50 m, como observado nas sondagens. 

Quanto ao Membro Fragas da Ermida, foram amostradas as intercalações de lâminas 

de metassiltitos cinza claros e xistos cinza escuros e os quartzitos impuros (Estampa 

5-8 - A e B). Estas rochas são formadas principalmente por quartzo e moscovite e por 

quantidades menores de clorite e biotite. Observou-se que as intercalações de 

metassiltitos cinza claros e xistos cinza escuros são formadas ora por lâminas 

constituídas por quartzo e ora por moscovite, clorite e biotite, o que confere a textura 

granoblástica e lepidoblástica a estes níveis, respectivamente (Estampa 5-8 - A, C, D, 

E e F). Os grãos de quartzo são equigranulares, possuem comprimento médio de cerca 

de 70 μm e apresentam extinção ondulante e bordos irregulares. A transição entre estas 

lâminas é brusca e a sua intercalação caracteriza a estratificação sedimentar da rocha. 

Já a moscovite pode ocorrer intercrescida com a biotite e clorite e apresenta orientação 

preferencial paralela a estratificação. 
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Estampa 5-5: A e B - Cristais xenomórficos de pirite (py), calcopirite (ccp) e magnetite (mag). 
O mineral indicado pela seta vermelha possivelmente é um carbonato (ver o texto para mais 
explicações) (A - LRNP; B - LTNC). C - Cristal de magnetite com diversas inclusões de pirite 
(LRNP). D - Cristal de pirite, em menor quantidade calcopirite e esfalerite (sp) intercrescidos 

com a magnetite (LRNP). E - Cristais de pirite e calcopirite intercrescidos com magnetite 
(LRNP). F e G - Cristais diminutos de esfalerite, pirite, calcopirite e covelite em meio a matriz 

provavelmente formada por carbonatos (seta vermelha) (F - LRNP; G - LRNC). H - Raro cristal 
idiomórfico de pirite com inclusões de ganga e magnetite, indicando crescimento tardio (LRNP). 
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Estampa 5-6: A - Quartzito rico em magnetite, chamosite e anite com filonete discordante 

formado por sulfuretos e quartzo. B - Filonete formado por quartzo, chamosite e carbonatos. A 
seta preta indica uma cavidade parcialmente preenchida por carbonato. C e D - Parte de 

filonete formado por quartzo, magnetite, chamosite, anite e provável carbonato (C - LTNP; D - 
LTNC). E - Pirite, calcopirite e magnetite em filão. (LRNP). F - Pirite, magnetite e arsenopirite 
(apy) com pequenas inclusões de ouro (setas vermelhas) (LRNP). G e H - Grãos de ouro (Au) 
com formato irregular no interior de cristais de arsenopirite e no contato deste com a pirite (G - 

LRNP; H - LRNC). 
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Estampa 5-7: A - Quartzito com ferro oxidado. B e C - Clorite castanha com hábito radial, uma 
direção de clivagem bem desenvolvida e cores de interferência altas (B - LTNP; C - LTNC). D e 

E - Clorite castanha amarelada com características semelhantes que as descritas 
anteriormente (D - LTNP; E - LTNC). F - Processo de substituição do quartzo por cristais 

aciculares da clorite castanha ao longo de fracturas (LTNP). 

Por outro lado, os quartzitos impuros são formados por uma mistura de quartzo e 

moscovite com quantidades menores de clorite. A distribuição destes minerais não é 

homogénea, o que caracteriza a textura granolepidoblástica (Estampa 5-8 - B, G e H). 

Os grãos de quartzo e moscovite possuem as mesmas características descritas 

anteriormente e apresentam orientação paralela à estratificação. Como constituintes 

acessórios destas litologias, observaram-se grãos de ilmenite, rútilo (de provável origem 

detrítica) e grafite (Estampa 5-8 - I e J). 
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Estampa 5-8: A - Intercalações de lâminas de metassiltitos e xistos cinzas escuros. B - 

Quartzitos impuros maciço com ferro. C, D, E e F - Alternância de lâminas ora formadas por 
moscovite, ora por quartzo com texturas granoblástica e lepidoblástica, respectivamente (C e E 

- LTNP; D e F - LTNC). G e H - Quartzito impuro formado por uma mistura homogénea de 
quartzo e moscovite e clorite (G - LTNP; H - LTNC). I - Grãos de grafite (LRNP). J - Grãos de 

ilmenite e rútilo de provável origem detrítica (LRNP). 



CAPÍTULO 5 
CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOQUÍMICA 

167 

5.1.2. Flanco Norte do Sinclinório de Moncorvo 

As litologias amostradas na Serra do Reboredo foram quartzitos e quartzitos com seixos 

(Folk, 1954), ambos ricos em óxidos de ferro. Estas rochas são constituídas 

essencialmente por grãos de quartzo, moscovite e óxidos de ferro. 

O quartzo está presente na forma de grãos com comprimento que varia desde poucas 

dezenas de micrómetros até cerca de 1 cm. Na verdade, observa-se uma população de 

grãos de quartzo geralmente com comprimento maior do que 80 μm imersos numa 

matriz mais fina constituída por moscovite, óxidos de ferro e grãos de quartzo (Estampa 

5-9 - A, B, C e D). Tratam-se de grãos sub angulosos, em geral, e com grau de

esfericidade variando de alta a baixa, frequentemente apresentam extinção ondulante e

a formação de sub-grãos e novos grãos não é expressiva (Estampa 5-9 - B, D e H). Já

os contatos intergranulares podem ser lineares e regulares, porém predominam aqueles

irregulares. Isto acontece não por causa do processo de recristalização dinâmica, mas

sim devido ao crescimento de óxidos de ferro sobre os bordos de grãos e contatos

intergranulares (Estampa 5-9 - B, D, G e H). Além disto, a formação de fraturas

intragranulares não é predominante, embora, mais raramente, possa ocorrer de forma

expressiva (Estampa 5-9 - B). Fragmentos líticos são raros nestas rochas e, quando

ocorrem, são principalmente quartzitos com textura equigranular, podendo ser

monominerálicos ou não (Estampa 5-9 - J e L). Estes fragmentos, em geral, possuem

limites bem definidos e forma regular, embora, às vezes, a formação de inclusões de

óxidos de ferro nos contatos pode tornar estes limites menos claros (Estampa 5-9 - J).

Em relação aos óxidos de ferro, a martite com núcleo de magnetite é predominante

(Estampa 5-9 - A, C, E e F), embora ocorra com menor frequência hematite com hábito

lamelar. A martite apresenta hábito idiomórfico a xenomórfico, elevada porosidade

superficial e seu comprimento pode variar desde poucos micrómetros até mais 100 μm.

Outra característica é que os grãos deste mineral formam preferencialmente agregados

policristalinos que chegam a 1 mm de comprimento (Estampa 5-9 - A e E). Contudo, a

martite também pode mostrar a forma de inclusões idiomórficas em grãos de quartzo.

Estas inclusões ocorrem preferencialmente ao longo de fracturas intragranulares

(Estampa 5-9 - A) ou, mais raramente, no meio dos grãos de quartzo (Estampa 5-9 - C,

D, E e F).
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Estampa 5-9: A e B - Grãos detríticos de quartzo dispersos na matriz composta por martite 
com núcleo de magnetite, moscovite e grãos menores de quartzo. A martite forma agregados 
policristalinos e ocorre preenchendo as fraturas intragranulares do quartzo (setas vermelhas) 
(A - LRNP; B - LTNP). C e D - Inclusões de martite idiomórfica no interior do grão de quartzo 

(seta vermelha) (C - LRNP; D - LTNC). E - Agregados policristalinos de martite com núcleo de 
magnetite preservado (LRNP). F e G - Grão de quartzo com inclusões de martite idiomórfica no 

meio de um grão de quartzo (setas vermelhas). Uma das inclusões indicada pela seta não 
aparece em F pois encontra-se no interior e não na superfície do grão (F - LRNP; G - LTNP). H 

- Grão de quartzo pouco arredondado e com bordos um pouco irregulares por causa do
crescimento de óxidos de ferro sobre o mesmo (LTNC). I - Crescimento de moscovite ao longo 

dos bordos de grão de quartzo (LTNC). J - Possível clasto de quartzito com textura 
equigranular (LTNP). L - Clasto de quartzito com óxidos de ferro no qual é possível ver a 

estratificação pretérita (LTNP). 

Já a moscovite ocorre principalmente como um mineral formador da matriz, embora 

também possa ocorrer crescendo sobre o quartzo pelos seus bordos ou fracturas 

intragranulares (Estampa 5-9 - H e I). 

Os fosfatos da série lazulite-scorzalite podem estar presentes na forma de agregados 

policristalinos com contornos e formas irregulares. Estes minerais frequentemente 

ocorrem associados ao processo de formação de inclusões de óxidos de ferro em grãos 

de quartzo com elevado grau de desarranjo cristalino, o que é indicado pela presença 

abundante de sub-grãos e fraturas internas (Estampa 5-10 - A e B). Além disto, observa-

se que geralmente a lazulite-scorzalite encontra-se em processo de alteração para a 

rockbridgeite (Estampa 5-10 - A e B). Durante este processo, a rockbridgeite apresenta 

hábito fibroso e aspecto terroso (criptocristalino?), por vezes com pleocroísmo variando 

entre verde e castanho (Estampa 5-10 - C), podendo ocorrer na forma de massas com 

contorno mais ou menos regular e abundantes inclusões de óxidos de ferro. 

Além da rockbridgeite, outro mineral secundário encontrado foi a goethite. Este hidróxido 

de ferro pode ocorrer na forma de massas com limites bem definidos, intercrescido com 

outros minerais secundários, como a rockbridgeite, e com inclusões de minerais de 

ganga, como o quartzo (Estampa 5-10 - D e E). A sua formação se dá pela alteração 

meteórica dos óxidos de ferro (Estampa 5-10 - F e G). 

Na Serra do Reboredo, observaram-se nódulos de quartzitos cinza claros em meio a 

sequência rica em ferro. Estas estruturas são compostas por grãos de quartzo, 

moscovite, provavelmente cimento fosfático e, em menor quantidade, óxidos de ferro 

(Estampa 5-11 - A, B, C e D). Além disto, a granulometria destes nódulos é bem mais 

fina do que os quartzitos ricos em ferro e apresentam limites bem marcados pela 

mudança mineralógica e textural (Estampa 5-11 - B). Os grãos de quartzo presentes 

nos nódulos apresentam comprimento variando entre 10 e 100 μm, esfericidade baixa 

e são sub angulosos (Estampa 5-11 - C, D, E e F), enquanto que a moscovite e os 

óxidos de ferro têm comprimento menor do que 100 μm. Já os fosfatos apresentam 

relevo mais baixo do que o quartzo, são menos límpidos, isotrópicos e os seus cristais 
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não são possíveis de serem individualizados pelo contorno dos grãos, o que indica que 

este mineral seja um sedimento químico (Estampa 5-11 - C, D, E e F). 

 
Estampa 5-10: A e B - Grãos de quartzo com inclusões de óxidos de ferro e de lazulite-
scorzalite parcialmente alterada para rockbridgeite (LTNP). C - Agregado policristalino de 

rockbridgeite com abundantes inclusões de óxidos de ferro (LTNP). D e E - Massa formada por 
goethite com limites bem formados e abundantes inclusões de quartzo (D - LRNP; E - LRNC). F 

e G - Processo de formação da goethite a partir da alteração supergénica da martite com 
núcleo de magnetite (F - LRNP; G - LRNC). 
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Estampa 5-11: A - Nódulo de quartzito fino fosfático em quartzito rico em ferro. B - Contato 
entre o nódulo quartzito fino fosfático e o quartzito rico em ferro. Observa-se claramente o 

contraste de composição mineralógica e granulométrica entre ambos (LTNC). C e D - Grãos de 
quartzo, moscovite e óxidos de ferro em cimento fosfático (C - LTNP; D - LTNC). E e F - 

Detalhe da Microfotografia anterior (E - LTNP; F - LTNC). G - Nódulo quartzito fino cinza claro 
parcialmente alterado em quartzito com ferro. H - Zonas circulares com maior concentração de 

minerais secundários (LTNP). I - Fosfato parcialmente alterado para, provavelmente, uma 
mistura de goethite e rockbridgeite (LTNC). 
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Quando estes nódulos de quartzitos finos cinza claros sofrem alteração supergénica, 

observa-se que este processo ocorre preferencialmente em zonas circulares onde se 

concentra uma maior quantidade de minerais secundários semi opacos e formados, 

provavelmente, por uma mistura de hidróxidos de ferro/alumínio e rockbridgeite 

(Estampa 5-11 - G, H). Através do microscópio óptico é visível que estes minerais 

secundários se formam a partir da alteração do cimento fosfático (Estampa 5-11 - I). No 

caso dos nódulos de quartzitos finos cinza claros sem fosfatos, observam-se as mesmas 

características petrográficas descritas antes, limites bem definidos, grãos de quartzo e 

moscovite com comprimento menor do que 100 μm, porém sem cimento (Estampa 5-12 

- A, B, C e D). 

 
Estampa 5-12: A - Quartzito rico em ferro com nódulo quartzito fino cinza claro. B - Contato 

entre o nódulo de quartzito fino cinza claro e o quartzito rico em ferro. Observa-se claramente o 
contraste de composição mineralógica e granulométrica entre ambos (LTNC). C e D - Nódulo 

formado por grãos de quartzo, moscovite e óxidos de ferro. Observa-se uma clivagem formada 
principalmente pelo alinhamento dos cristais de moscovite, a qual é paralela à estratificação da 

rocha (C - LTNP; D - LTNC). 

5.1.3. Flanco Norte do Anticlinório de Carviçais 

5.1.3.1. Flanco Sul do Sinclinal da Mua 

Na região do flanco sul do Sinclinal da Mua, a zona de transição entre o Membro Ermida 

e o Membro Malhada foi amostrada. Esta zona possui cerca de 10 m de espessura e é 

caracterizada pela intercalação de xistos e quartzitos sem ferro com quartzitos finos, 
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castanhos e ricos em óxidos de ferro magnéticos (Estampa 5-13 - A). Ao microscópio 

observou-se que esta rocha é formada essencialmente por grãos detríticos de quartzo 

"imersos" numa matriz constituída por moscovite e óxidos de ferro (Estampa 5-13 - B). 

O quartzo apresenta, em geral, comprimento de cerca de 120 μm e grãos com frequente 

extinção ondulante. Não se observa uma alta taxa de formação de sub grãos e novos 

grãos como nos quartzitos do Membro Ermida em Felgueiras, o que indica uma menor 

taxa de recristalização dinâmica. Os bordos dos grãos de quartzo são pouco irregulares, 

porém é comum observar-se o crescimento de martite e moscovite sobre os mesmos e 

ao longo de fraturas intragranulares (Estampa 5-13 - C e D).  

Estampa 5-13: A - Quartzito magnetítico. B - Quartzito constituído por quartzo, moscovite e 
martite (LTNC). C - Grão detrítico de quartzo com crescimento de martite sobre a seu bordo 
(LTNC). D - Grão detrítico de quartzo com crescimento de moscovite no bordo e ao longo de 

fratura (LTNC). E - Agregado policristalino de cristais xenomórficos a subidiomórficos de martite 
com núcleo de magnetite (LRNP). 

Em relação a moscovite, este mineral apresenta granulometria fina (<100 μm), ocorre 

disseminada na rocha e sem orientação preferencial (Estampa 5-13 - B, C e D). Já os 

óxidos de ferro são, em sua grande maioria, cristais de martite com núcleo de magnetite 

preservado e ocorrem como agregados policristalinos (Estampa 5-13 - E). Estes 

agregados ocupam os espaços intergranulares do quartzo, possuem em média 150 μm 

de comprimento e são formados por cristais subidiomórficos a xenomórficos de martite. 



CAPÍTULO 5 
CARACTERIZAÇÃO PETROGRÁFICA E GEOQUÍMICA 

174 

Já na sequência rica em ferro, procurou-se amostrar as principais litologias presentes: 

quartzitos, quartzitos com seixos e metaconglomerados com óxidos de ferro. Todas 

estas rochas são constituídas essencialmente por quartzo, moscovite e óxidos de ferro 

(Estampa 5-14 - A). Uma das principais características destas rochas é a presença de 

sedimentos do tamanho de areia muito grossa, grânulos e seixos. Estes sedimentos 

podem ser formados por fragmentos líticos e quartzo, ocorrendo dispersos numa matriz 

constituída por sedimentos mais finos (Estampa 5-14 - A). Os fragmentos líticos são 

formados por quartzitos e filitos, caracterizados por agregados policristalinos 

equigranulares, monominerálicos ou não, e com limites bem definidos, embora o seu 

formato possa ser irregular devido à deformação. 

Em relação aos metaconglomerados suportados pelos clastos localizados na base da 

sequência rica em ferro (Estampa 4-16), observou-se que os seus seixos são formados 

principalmente por cristais de moscovite e hematite lamelar com comprimento menor do 

que 50 μm e podendo estar orientados, ou não, segundo a xistosidade. Além destes 

minerais, a andaluzite também está presente no interior destes seixos metapelíticos na 

forma de cristais idiomórficos com textura poiquiloblástica e sem orientação preferencial 

(Estampa 5-14 - B). 

Em geral, os grãos de quartzo caracterizam-se por apresentarem textura inequigranular 

marcante, pois o comprimento de seus grãos varia desde poucas dezenas de 

micrómetros até mais de 1 mm. Frequentemente observam-se grãos de quartzo com 

extinção ondulante, fraturas intragranulares, e formação de sub-grãos e novos grãos. 

Contudo, a textura mais marcante são os diferentes padrões de inclusões formadas por 

moscovite e hematite lamelar nos bordos, no interior dos grãos ou ao longo de fraturas 

intragranulares (Estampa 5-14 - C, D, E e F). Curiosamente, ocorrem inclusões de 

hematite lamelar densamente agrupadas em porções restritas dos grãos de quartzo e 

na forma de "enxames" (Estampa 5-14 - D). 

Outro padrão observado, porém, menos frequente, foram grupos de inclusões de 

hematite menores do que 5 µm aproximadamente, cuja distribuição possui um formato 

poligonal semelhante ao do hábito cristalino da hematite lamelar (Estampa 5-14 - E e 

F). Em suma, frequentemente os grãos de quartzo apresentam diferentes padrões de 

inclusões, as quais podem variar de pouco a muito abundantes. 
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Estampa 5-14: A - Grãos de quartzo e fragmento de xisto em matriz formada por quartzo, 
moscovite e óxidos de ferro (LTNC). B - Cristal idiomórfico poiquiloblástico de andaluzite 
formada no interior de um seixo estirado metapelítico (LTNC). C - Grãos de quartzo com 

abundantes inclusões de moscovite formadas nos bordos e no seu interior (LTNC). D - Grão de 
quartzo com inclusões de moscovite e inclusões de hematite lamelar (LTNC e no detalhe 
LRNP). E - Grão monocristalino de quartzo com inclusões de hematite lamelar formadas 

disseminadamente. Luz transmitida e nicóis cruzados. F - Inclusões de hematite menores do 
que cinco micrómetros (LTNC). G e H - Porfiroclastos de quartzo em matriz formada por 

moscovite, hematite lamelar e grãos menores de quartzo fortemente orientados segundo a 
xistosidade (G - LTNC; H - LRNC). 

Já nas lâminas feitas paralelamente à direção da estratificação (segundo a direção E-

W), frequentemente os grãos de quartzo comportam-se como porfiroclastos (Estampa 

5-14 - G e H) devido ao estiramento mineral com direção WNW-ESE, aproximadamente 

(Figura 4.32 - C). A matriz formada por moscovite, hematite lamelar e outros grãos 

menores de quartzo encontra-se fortemente orientada segundo a direção da 

xistosidade, a qual contorna os porfiroclastos de quartzo. As lâminas de hematite podem 

variar de poucas dezenas de micrómetros de comprimento até mais do que uma centena 

e apresentam baixa porosidade superficial (Estampa 5-15 - B). Outra estrutura de 

deformação observada ao microscópio são os nódulos de quartzitos finos cinza claros 

estirados segundo a direção de estiramento mineral (Estampa 4-17 - C, D e E). Estas 

são formadas por uma mistura equigranular e muito fina (< 50 μm) de quartzo, moscovite 

e, em menor quantidade, hematite lamelar (Estampa 5-15- A). 

Embora a abundância de hematite lamelar seja uma característica marcante na 

sequência rica em ferro no flanco sul do Sinclinal da Mua, ainda se observam cristais de 

hematite martítica (Estampa 5-15- B), os quais eventualmente apresentam pequenas 

quantidades de magnetite preservada no seu núcleo. A hematite ocorre na forma de 

agregados policristalinos que, em algumas porções da sequência estratigráfica, pode 

ser o principal mineral formador da rocha. A proporção entre a martite e a hematite 

lamelar é muito variável, porém, em geral, a hematite lamelar é mais abundante do que 

a martite. A martite apresenta comprimento médio de 70 μm, elevada porosidade 

superficial e, às vezes, encontra-se contornada por cristais de hematite lamelar, 

principalmente quando observada em secções paralelas ao estiramento mineral 

(Estampa 5-15 - B e C). Nas secções perpendiculares ao estiramento mineral, a 

orientação preferencial dos minerais lamelares não é tão clara como no caso anterior 

(Estampa 5-15 - C). 

Embora o quartzo, moscovite e hematite sejam os principais minerais formadores das 

rochas ricas em ferro do Membro Malhada, encontram-se quantidades apreciáveis de 

lazulite-scorzalite e rockbridgeite. A série lazulite-scorzalite está presente na forma de 

grãos que variam de arredondados a bem arredondados, pouco a muito esféricos e com 

abundantes inclusões de hematite (Estampa 5-15- D). 
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Estampa 5-15: A - Lentícula de quartzito fino cinza claro formada por quartzo, moscovite e 
hematite lamelar estirada segundo a direção do estiramento mineral (LTNC). B - Secção 

paralela ao estiramento mineral. Cristal de martite envolto por cristais de hematite lamelar 
fortemente orientados segundo a xistosidade (LRNC). C - Secção perpendicular ao estiramento 
mineral. Agregado policristalino de cristais de martite e hematite lamelar com fraca orientação 

preferencial (LRNC). D - Conjunto de grãos formados por lazulite-scorzalite e inclusões de 
hematite lamelar (LTNP). E - Grão de lazulite-scorzalite com abundantes inclusões de hematite 
lamelar com alta esfericidade e elevado grau de arredondamento (LTNP). F - Grão de lazulite-

scorzalite parcialmente alterado para rockbridgeite nos bordos e fraturas intragranulares 
(LTNP). G - Grão formado por rockbridgeite com abundantes inclusões de hematite lamelar 
(LTNP). H - Grão de quartzo com inclusões de hematite lamelar e lazulite-scorzalite (LTNP). 
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Com menor frequência, também se observam alguns grãos com alta esfericidade e alto 

grau de arredondamento (Estampa 5-15 - E). O comprimento médio destes grãos de 

lazulite-scorzalite é de 250 μm e, às vezes, observa-se o processo de alteração para 

rockbridgeite ao longo dos bordos ou fraturas intragranulares (Estampa 5-15 - F). Estes 

grãos geralmente concentram-se na forma de conjuntos de grãos em determinadas 

partes da rocha (Estampa 5-15 - D). Da mesma forma, também ocorrem grãos de 

rockbridgeite com características idênticas às descritas anteriormente para os grãos de 

lazulite-scorzalite (Estampa 5-15 - G). Não obstante, a série lazulite-scorzalite também 

foi observada ocupando parte de um grão de quartzo, formando uma textura que lembra 

um processo de substituição no qual ocorre o processo de dissolução seguido de 

precipitação de uma nova fase mineral (Estampa 5-15 - H). 

A lazulite-scorzalite e rockbridgeite também estão presentes nas bancadas decimétricas 

de quartzitos finos cinza claros presentes no Membro Malhada. Como descrito no 

capítulo anterior, estas elipses de lazulite-scorzalite encontram-se alinhadas segundo a 

direção E-W (Figura 4.22 - D), aproximadamente paralelas à lineação de estiramento 

mineral (Lest) (Estampa 4-23 - A, B e C). Ao microscópio observou-se que estas 

bancadas de quartzitos finos cinza claros são constituídas por uma mistura de grãos de 

quartzo, moscovite e lazulite-scorzalite, porém nas bancadas onde estas elipses se 

encontram bem formadas, ocorrem três domínios com características mineralógicas e 

texturais diferentes entre si. O primeiro domínio ocupa a zona central da lâmina onde 

ocorre a estrutura elíptica com cerca de 4 cm de comprimento e 1.3 cm de largura 

(Estampa 5-16 - A). Esta elipse é constituída por uma mistura de grãos de quartzo, 

moscovite e lazulite-scorzalite, sendo visível macroscopicamente devido à cor azul 

deste fosfato. Os grãos de quartzo são inequigranulares e apresentam texturas típicas 

de recristalização dinâmica (contatos irregulares, extinção ondulante, novos-grãos, sub-

grãos). Além disto, alguns grãos apresentam formato alongado e orientação preferencial 

paralela à xistosidade (Estampa 5-16 - B e C). 

Ainda neste primeiro domínio a moscovite e a lazulite-scorzalite apresentam uma 

distribuição homogénea, os seus cristais apresentam orientação paralela à xistosidade 

e podem ocorrer intercrescidos. O hábito da moscovite é lamelar e varia desde grãos 

muito finos (cerca de 10 μm) até longos (até 250 μm). A lazulite-scorzalite tem 

dimensões variáveis como a moscovite, porém seu hábito é anédrico e seu pleocroísmo 

varia de incolor a azul intenso (Estampa 5-16 - C e D). 
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Estampa 5-16: A - Quartzitos finos e xistos cinza-claros com elipse de lazulite-scorzalite. B, C 
e D - Mesma área de observação. Mistura de grãos de quartzo, moscovite e lazulite-scorzalite 
alinhados segundo a xistosidade principal (paralela à base das microfotografias em B e C e 

perpendicular em D). E - Cristais de moscovite orientados segundo a xistosidade secundária. F 
- Quartzito fino cinza claro com "manchas" de lazulite-scorzalite. G e H - Zonas com maior 
concentração de lazulite-scorzalite com contorno irregular e limitadas por uma película de 

moscovite e minerais semi opacos (B e E - LTNC; C, D, G e H - LTNP). 

A maioria dos grãos de lazulite-scorzalite e moscovite apresentam a mesma orientação 

cristalográfica nesta zona, pois, ao girar a platina, observa-se uma variação simultânea 

das propriedades cristalográficas destes cristais. No caso dos cristais de lazulite-

scorzalite, ocorre uma variação simultânea do seu pleocroísmo e no caso dos cristais 

de moscovite observa-se a extinção simultânea dos mesmos.  

O segundo domínio corresponde à zona mais externa da elipse e é constituído por 

quartzo e, em menor quantidade, por moscovite. A textura do quartzo é semelhante à 

descrita anteriormente, porém observam-se poucos grãos alongados. Já no caso da 

moscovite observa-se uma menor concentração do que na zona central, um predomínio 

de grãos maiores e uma orientação paralela a uma xistosidade secundária. Os cristais 

de moscovite também apresentam extinção simultânea paralelamente à xistosidade 

secundária, o que indica uma orientação cristalográfica segundo esta estrutura. O 

ângulo entre a xistosidade principal e a secundária é de cerca de 45º.  

O terceiro domínio ocupa a zona intermediária entre os dois domínios anteriores, 

acompanha o formato da elipse azul e é constituído por uma maior concentração de 

moscovite e quase ausência de lazulite-scorzalite (Estampa 5-16 - E). Estes cristais de 

moscovite são longos (com cerca de 150 μm de comprimento) e apresentam orientação 

preferencial paralela à xistosidade secundária. Assim, observa-se que nos três domínios 

texturais das elipses de lazulite-scorzalite ocorre uma variação das propriedades ópticas 

paralelamente à xistosidade, o que indica que estes minerais foram recristalizados 

durante a principal fase de deformação que afetou a região (Estampa 5-16 - C e D). 

Apesar lazulite-scorzalite formar estas estruturais elipsoidais nas bancadas de 

quartzitos finos cinza claros, estes minerais também podem ocorrer na forma de massas 

irregulares limitadas por películas de moscovite e minerais semi opacos (Estampa 5-16 

- F). No interior destas massas, observa-se que a lazulite-scorzalite se distribui de forma 

irregular e disseminada, enquanto que no exterior estes fosfatos são mais escassos. 

Quando afetadas pela alteração supergénica, observa-se uma intensa formação de 

rockbridgeite e de minerais semi opacos ao longo das fraturas destas rochas (Estampa 

5-17 - A e B). 
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Estampa 5-17: A - Níveis de quartzito fino cinza claro afetado pela alteração supergénica, 
responsável pela precipitação de minerais semi opacos (cripto cristalinos?) e, possivelmente 
rockbridgeite ao longo de fraturas inter e intragranulares (LTNC). B - Fratura preenchida por 
cristais secundários de rockbridgeite (LTNC). C - Fragmento de filonete formado por fosfatos 

secundários e estrutura esferoidal formada por óxidos de Fe/Mn. Na porção inferior observam-
se cristais de rockbridgeite (LTNC). D e E - Cristais subidiomórficos a idiomórficos com 

aspectos de nucleação a partir da superfície formada por uma fina camada de minerais opacos. 
(D - LTNP; E - LTNC). F e G - Estrutura esferoidal constituída por camadas concêntricas 

formadas entorno de um provável núcleo (LRNP). H - Detalhe de cristais de rockbridgeite (cor 
de interferência castanha) e, possivelmente, outros fosfatos secundários (cor de interferência 

verde oliva e amarelo) (LTNC). 

Em relação aos minerais secundários precipitados tardiamente em fraturas e contatos 

litológicos (Estampa 4.30 - A, B, C, D, F e H), possivelmente estes são compostos por 

fosfatos secundários e oxihidróxidos de Fe/Mn. Ao microscópio óptico observou-se que 

os cristais de cor branca e brilho vítreo (Estampa 4.30 - C, D e E) são incolores, não 

pleocróicos, apresentam cor de interferência branco de primeira ordem e variam de 

subidiomórficos a idiomórficos (Estampa 5-17 - E).  

Também é notável que estes minerais brancos parecem nuclear a partir dos outros 

minerais, como se os limites dos últimos constituíssem superfícies propícias para este 

processo. Em relação às estruturas esferoidais formadas por minerais opacos, estas 

apresentam estrutura interna formada por camadas concêntricas entorno de um núcleo 

(Estampa 5-17 - F e G). Além disto não foram observadas cores de reflexão interna ao 

cruzar os nicóis sob luz refletida. Estes minerais opacos são óxidos de Mn com 

quantidades de Ba relativamente altas (anexo das microanálises). Por último, observou-

se ainda a presença de uma pequena camada formada principalmente por rockbridgeite 

e, possivelmente, outros fosfatos secundários, possivelmente barbosalite e souzalite 

(Estampa 5-17 - C e H). 

5.1.3.2. Flanco Norte do Sinclinal da Mua 

Tal como descrito no capítulo 5, ao analisar as lâminas das litologias do flanco norte do 

Sinclinal da Mua também se observou uma variação composicional e textural. Em geral, 

os quartzitos e quartzitos com seixos são compostos essencialmente por grãos 

detríticos de quartzo na fração areia grossa até fina, óxidos de ferro, lazulite-scorzalite, 

rockbridgeite e moscovite ou clorite. 

Na região mais próxima da charneira do Sinclinal da Mua, observa-se que os grãos de 

quartzo apresentam frequentemente inclusões de hematite e moscovite como descrito 

para as litologias presentes no flanco sul (Estampa 5-18 - A). A hematite pode ocorrer 

na forma lamelar e martítica, porém não se observa magnetite preservada no interior 

dos cristais de martite (Estampa 5-18 - B). A lazulite-scorzalite mostrou-se presente 

nesta rocha, sendo frequentemente alterada para rockbridgeite. 
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Já nas zonas mais distantes da charneira do Sinclinal da Mua, observou-se a presença 

de uma clorite verde associada aos grãos de quartzo. Este último mineral apresenta 

inclusões formadas por hematite com menor frequência do que nas litologias descritas 

no flanco sul (Estampa 5-18 - C). Pelas propriedades ópticas observadas, cor verde 

"garrafa", extinção anómala e hábito cristalino fibroso, a clorite presente na zona mais 

distante da charneira do sinclinal é a chamosite. 

Estampa 5-18:. A - Grãos detríticos de quartzo com abundantes inclusões de hematite lamelar 
e moscovite disseminadas e ao longo de fraturas intragranulares (LTNC). B - Cristais de 

hematite lamelar e martítica (LRNP). C - Grãos de quartzo com poucas inclusões 
comparativamente a A numa matriz formada por chamosite e martite (LTNC). D - Cristais de 

martite com magnetite preservada no seu interior (LRNP). 

Apesar de macroscopicamente a rocha apresentar aspecto isotrópico, a foliação é 

formada pelo alinhamento dos grãos de quartzo e clorite (Estampa 5-18 - C). Por fim, a 

hematite martítica é mais abundante do que a hematite lamelar e observam-se restos 

de magnetite preservados dentro de alguns cristais de martite (Estampa 5-18 - D). A sua 

superfície também apresenta uma alta porosidade. 

5.1.3.3. Sector de Felgar 

Em relação aos quartzitos presentes no Sector de Felgar, estes são constituídos, em 

geral, por grãos de quartzo com diâmetro de até 1 mm de comprimento. Estes grãos 

são poucos esféricos, angulosos, apresentam contatos maioritariamente retos, extinção 

ondulante e observa-se uma baixa taxa de formação de sub-grãos e novos grãos. O 
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quartzo apresenta fracturas intragranulares frequentemente preenchidas por minerais 

fibrosos semi opacos e por filossilicato de cor amarela, o que indica uma deformação 

predominantemente frágil (Estampa 5-19 - A). 

Além da moscovite, observou-se nas rochas desta região um filossilicato com cor 

castanho amarelado e frequentemente intercrescido com um mineral fibroso, semi 

opaco, com reflectância muito baixa e cor de reflexão interna laranja (Estampa 5-19 - B, 

C, D e E). Possivelmente este filossilicato amarelo pertence ao grupo das clorites e o 

mineral semi opaco ao grupo dos hidróxidos de ferro (goethite?). 

Já os óxidos de ferro são formados principalmente por hematite martítica com núcleo de 

magnetite e ocorrem como cristais xenomórficos a subidiomórficos com diâmetro médio 

de 150 μm (Estampa 5-19 - D e F). Além disto, a martite frequentemente apresenta 

inclusões de minerais de ganga e elevada porosidade superficial. Por último, 

observaram-se como minerais acessórios zircão e grafite, sendo que o primeiro ocorre 

como grãos altamente esféricos e arredondados (Estampa 5-19 - G e H). 
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Estampa 5-19: A - Grãos de quartzo com abundantes fracturas intragranulares preenchidas 
por filossilicatos e minerais semi opacos (LTNP). B e C - Mesma área de observação. 

Filossilicato de cor amarela intercrescido com mineral fibroso semi opaco. Estes dois minerais 
parecem formar-se como produto de alteração da moscovite (B - LTNP; C - LTNC). D e E - 
Observam-se cristais de martite com magnetite preservada no seu interior e mineral fibroso 
com baixa reflectância e cor interna de reflexão laranja (D - LRNP; E - LRNC). F - Cristais 
xenomórficos a subidiomórficos de martite com magnetite preservada no seu interior com 

inclusões de ganga (LRNP). G - Cristais de martite e grão de zircão com alta esfericidade e 
arredondamento (LRNP). H - Cristal de grafite (LRNC). 

5.2. Geoquímica de Rocha Total 

Neste subcapítulo apresenta-se uma caracterização geoquímica das principais litologias 

encontradas nas zonas de Felgueiras, Cabeço da Mua e Serra do Reboredo. Esta 

caracterização abrange os elementos maiores, menores e traço e tem como objetivo 

servir de suporte e complemento aos dados de campo e petrográficos. A amostragem 

nas áreas de estudo foi realizada no decorrer das atividades de levantamento geológico 

na escala 1:5.000 e, em Felgueiras, os dados litogeoquímicos das sondagens foram 

cedidos pela empresa CPF (Companhia Portuguesa do Ferro). Em relação à área de 

Felgueiras, foram colhidas oito amostras em superfície e cinquenta amostras em três 

sondagens para as análises químicas. Quanto à Mua e Reboredo foram colhidas treze 

amostras de superfície ao todo, sendo sete no primeiro local e seis no segundo (Figura 

5.1). 

 
Figura 5.1: Localização das amostras colhidas e analisadas quimicamente (adaptado de Orey, 

1999). 

As amostras de sondagem apresentam em média 2 m de comprimento e foram 

classificadas de acordo com a litologia predominante, pois, muitas vezes, estas eram 
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compostas por diferentes proporções de quartzitos e xistos, podendo ser com ferro ou 

sem ferro. O critério usado para separar as litologias com e sem ferro nas sondagens 

foi o limite de 15 % de Fe2O3(T), o mesmo utilizado para a definição de ironstones e 

BIFs e apresentado na revisão sobre depósitos de ferro sedimentar (James, 1954; 

Petranek & Van Houten, 1997; Klein, 2005). Além disto, a amostra de quartzito de 

superfície corresponde a um quartzito relativamente mais puro do que os quartzitos sem 

ferro das sondagens. 

Obviamente a amostragem nas sondagens teve como objetivo caracterizar química e 

petrograficamente o horizonte principal rico em ferro (quartzitos e xistos com ferro). 

Contudo, também foram analisados intervalos das sondagens com teores inferiores a 

15 % de ferro nos horizontes secundários adjacentes ao horizonte principal. Quanto aos 

Elementos Terras Raras (ETRs), estes foram analisados nas amostras colhidas no 

horizonte principal de ferro à superfície e subsuperfície, excluindo, desta forma, as 

amostras de sondagem recolhidas nos horizontes secundários. Os intervalos analisados 

para cada conjunto de elementos encontram-se indicados nos logs das sondagens no 

anexo 2. 

O esquema de Herron (1988) foi desenvolvido incialmente para classificar rochas 

sedimentares a partir da sua composição geoquímica. Esta classificação permite 

separar principalmente quartzitos, arcose e xistos, o que está relacionado ao seu grau 

de maturidade sedimentar (Rollinson, 1996). Aplicando-se esta classificação às 

amostras de Moncorvo, observam-se algumas diferenças entre a classificação 

petrográfica e a classificação geoquímica (Figura 5.2). Estas diferenças devem-se ao 

facto das amostras de sondagem compreenderem intervalos com 2 m de comprimento 

em média, contendo diferentes proporções de quartzitos, xistos e minerais de ferro. 

Contudo, apesar destas diferenças pontuais, nota-se que a classificação geoquímica 

das amostras em geral é coerente com a classificação petrográfica atribuída 

inicialmente. Em relação aos quartzitos finos e xistos cinza claros, observa-se que estas 

amostras podem apresentar contribuições pelíticas muito variáveis, fazendo com que se 

posicionem desde o campo dos subarcóseos até os xistos. 

Para além da classificação geoquímica de Herron (1988), observa-se pela Tabela 5.1 

que as litologias com ferro de Felgueiras apresentam concentrações de Fe2O3(T) 

(rochas com ferro) inferiores às do Reboredo e Mua. Contudo, esta diferença é causada 

por se estar a comparar amostras de sondagens, que no caso de Felgueiras, possuem 

2 m de comprimento e que compreendem litologias com mais de 15 % de ferro com 

amostras de mão colhidas de forma mais seletiva e, consequentemente, com teores 

mais altos de ferro. Como exemplo disto, se utilizarmos nesta comparação somente as 

amostras de superfície recolhidas em Felgueiras veremos que o teor de Fe2O3(T) passa 
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a ser 55.38 % (n=7) e, assim, passa a aproximar-se da concentração deste elemento 

dos outros locais.  

  
Figura 5.2: Classificação geoquímica das amostras de Moncorvo (adaptado de Herron, 1988). 

Tabela 5.1: Composição química média das principais litologias encontradas em Felgueiras, 
Reboredo e Mua.  

 
Em relação aos dados da Carvalhosa (Oliveira, 2015), aplicando-se o mesmo critério de 

se considerar somente as amostras com 15 % ou mais de Fe2O3(T), observa-se que a 

Fe2O3(t) SiO2 TiO2 Al2O3 K2O CaO P2O5 Σ(ETRs+Y)
Litologia n % % % % % % % ppm

Média 42.73 41.99 0.38 6.95 1.10 1.56 1.43 303
DP 16.04 14.34 0.17 2.78 0.87 0.93 0.61 44

Média 26.82 50.16 0.61 11.68 2.12 1.30 1.20 298
DP 11.91 9.52 0.13 2.26 1.07 0.81 0.70 43

Média 39.29 43.76 0.43 7.97 1.32 1.51 1.38 302
DP 15.14 13.30 0.16 2.67 0.91 0.90 0.63 44

Média 6.83 80.29 0.59 7.48 2.01 0.26 0.22
DP 2.26 7.33 0.18 3.59 0.97 0.23 0.17

Média 8.90 64.58 0.84 15.78 3.94 0.34 0.35
DP 2.68 4.37 0.07 1.32 0.34 0.27 0.22

Média 54.94 36.65 0.16 4.06 0.94 0.11 1.02 263
DP 6.23 7.10 0.03 0.48 0.20 0.04 0.58 48

Média 3.55 68.24 0.78 15.08 4.77 0.20 2.61 240
DP 1.22 5.83 0.15 4.28 1.90 0.04 0.62 20

Média 40.43 31.10 0.31 8.36 1.76 0.34 0.65

DP 12.78 16.40 0.28 3.18 1.33 0.73 0.33
Média 61.22 28.52 0.26 5.58 1.22 0.13 0.92 315

DP 8.59 6.41 0.08 1.72 0.47 0.07 0.44 55

Média 1.97 73.69 0.60 11.15 2.61 0.13 5.91 248

DP 1.45 23.62 0.47 10.92 2.47 0.07 6.03 229
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concentração de Al2O3, Fe2O3(T) e K2O são ligeiramente superiores à de Felgueiras e, 

por outro lado, os valores de SiO2, TiO2, CaO e P2O5 são inferiores (Tabela 5.1). 

Quanto às relações inter elementares, uma das características geoquímicas mais 

marcantes das amostras analisadas é a relação inversa entre o Fe2O3(T) e SiO2 (Figura 

5.3 - A). Observa-se que as litologias mais ricas em ferro apresentam as menores 

quantidades de SiO2 e vice-versa. Já nos gráficos da Figura 5.3 - B, C, D e E, ocorre 

uma relação inversa entre Fe2O3(T) e Al2O3, K2O, MgO e TiO2 em todas as litologias, 

excepto para os Quartzitos sem Ferro e os Quartzitos Finos e Xistos Cinza Claros os 

quais apresentam uma relação direta entre Fe2O3(T) e estes elementos. A relação 

inversa observada entre o Fe2O3(T) e os elementos supracitados está relacionada com 

o aumento da proporção dos minerais portadores de ferro (silicatos e óxidos) sobre as

outras fases minerais nas litologias com ferro. No caso das litologias sem ferro, a

diminuição da concentração do Fe2O3(T) e dos demais elementos está relacionada com

o aumento da proporção de quartzo na rocha. O comportamento destes elementos nas

diferentes litologias está relacionado com dois processos geológicos diferentes, os quais

estão indicados pelas retas de tendência "1" e "2" e serão discutidos mais à frente.

Assim, as litologias com maiores quantidades de moscovite, como os Xistos sem Ferro

e algumas amostras de Quartzitos Finos e Xistos Cinza Claros, apresentam as maiores

quantidades de Al2O3 e K2O (Figura 5.3 - B e C). Já a concentração relativa de TiO2

certamente não está relacionada somente com a presença de minerais pesados, como

rútilo e ilmenite, já que as maiores concentrações deste elemento se encontram nos

Xistos sem Ferro, algumas amostras de Quartzitos Finos e Xistos Cinza Claros e

Quartzitos sem Ferro que possuem uma significativa contribuição pelítica (Figura 5.3 -

B e E).

Em relação ao CaO e P2O5, a concentração destes elementos apresenta uma relação

direta com o Fe2O3(T) para as amostras de Felgueiras (Figura 5.3 - F e G), o que indica

que o principal fosfato é a apatite. Contudo, algumas amostras alteradas

supergenicamente encontram-se afastadas da reta de tendências no gráfico, o que

significa que o P2O5 se encontra na forma de outros minerais que não a apatite. Por

outro lado, as litologias com ferro da Mua e Reboredo apresentam quantidades de CaO

e P2O5 relativamente menores do que as de Felgueiras, não apresentando uma relação

direta com o Fe2O3(T). Já os Quartzitos Finos e Xistos Cinza Claros se destacam por

apresentarem, em geral, teores de fósforo muito elevados, sendo que a amostra M13

da Mua possui 10.17 % de P2O5. Esta amostra não foi inserida no gráfico da Figura 5.3

- G por uma questão de escala. O padrão de enriquecimento em P2O5 independente do

Fe2O3(T) observado nos Quartzitos Finos e Xistos Cinza Claros sugere a atuação de um

outro processo geológico, indicado pela seta "3".
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Figura 5.3: Gráficos com a variação da concentração de alguns elementos maiores. A - 

Fe2O3(T) e SiO2; B - Fe2O3(T) e Al2O3; C - Fe2O3(T) e K2O; D - Fe2O3(T) e MgO; E - Fe2O3(T) e 
TiO2; F - Fe2O3(T) e CaO; G - Fe2O3(T) e P2O5; H - Fe2O3(T) e MnO. 
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Em relação ao Mn, observa-se uma tendência de enriquecimento deste elemento das 

litologias sem Fe para as litologias com até 30 % de Fe2O3(T), sendo que a partir deste 

ponto observa-se uma maior dispersão dos dados e até mesmo um ligeiro 

empobrecimento deste elemento (Figura 5.3 - H). Já os quartzitos com Fe da Mua e 

Reboredo apresentam uma concentração de Mn que foge desse padrão, assim como 

algumas amostras de Felgueiras colhidas à superfície, o que sugere ação da alteração 

supergénica. 

Da mesma forma que o P2O5, a concentração de Sr parece sofrer um enriquecimento 

gradual à medida que o teor de Fe2O3(T) aumenta, excepto para os Quartzitos Finos e 

Xistos Cinza Claros nos quais o Sr varia de 749.5 até 3578 ppm (Figura 5.4 - A).  Este 

comportamento do Sr deve estar relacionado com a afinidade geoquímica com o Ca, 

substituindo este elemento na estrutura da apatite ou associado a outros fosfatos. Como 

suporte a esta interpretação, observa-se que as amostras com os teores mais altos de 

Sr são aquelas que também possuem valores relativamente altos de P2O5. 

Acompanhando esta tendência, a amostra SM-039 (Quartzito com Ferro - Reboredo) 

que possui uma lentícula formada por uma mineralogia e textura muito semelhante aos 

Quartzitos Finos e Xistos Cinza Claros (Estampa 5-11), apresenta uma concentração 

de Sr superior às demais litologias com ferro (1350 ppm) e de P2O5 superior às litologias 

com ferro do Reboredo e Mua (1.86 %). Novamente parece que ocorre um processo de 

enriquecimento em Sr independente do Fe2O3(T) indicado pela seta "3". 

Em relação ao Zr, este elemento apresenta uma relação inversa com o Fe2O3(T) pois 

encontra-se associado principalmente ao zircão, mineral pesado relativamente mais 

abundante nos quartzitos do que nas outras litologias (Figura 5.4 - B). Neste gráfico 

também é possível ver que as amostras mais ricas em ferro apresentam a menor 

concentração de Zr, indicando uma menor maturidade sedimentar do que os quartzitos 

sem ferro. 

Por outro lado, a concentração dos ETRs+Y foi comparada com o Fe2O3(T) e P2O5 

(Figura 5.4 - C e D). Apesar dos ETRs+Y terem sido analisados somente numa amostra 

de quartzito sem ferro, isto serve para dar uma ideia mínima da tendência de variação 

destes elementos entre as rochas com e sem ferro. Assim, observou-se uma relação 

direta entre a concentração de ETRs+Y e Fe2O3(T) e P2O5, excepto para os Quartzitos 

Finos e Xistos Cinza Claros. Porém a inclinação da reta mostra que o enriquecimento 

em ETRs+Y ocorre numa taxa relativamente menor do que observado no gráfico do 

P2O5 vs Fe2O3(T) (Figura 5.4 - G). 

Quantos aos elementos traço Cu+Pb+Zn+Ni+Co, observou-se uma relação positiva com 

o Fe2O3(T) e uma tendência de queda na taxa de enriquecimento desses elementos a

partir de 200 ppm, além de uma certa dispersão dos valores (Figura 5.4 - E).
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Curiosamente, a amostra M13 apresentou a maior concentração de Cu (616 ppm), 

destacando-se em relação às outras amostras. 

 
Figura 5.4: Gráficos com a variação da concentração de alguns elementos traços e maiores. A 
- Fe2O3(T) e Sr; B - Fe2O3(T) e Zr; C - Fe2O3(T) e ETRs+Y; D - P2O5 e ETRs+Y; E - Fe2O3(T) e 
(Cu+Pb+Zn+Ni+Co); F - Fe2O3(T) e (Cr+Nb+Ta+V); G - Fe2O3(T) e (S+As); H - Zr e ETRs+Y. 
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O mesmo pode ser dito sobre a relação entre (Cr+Nb+Ta+V) e Fe2O3(T), porém a reta 

de tendências é um pouco mais constante do que no caso anterior (Figura 5.4 - F). Além 

disto, nota-se que o V é o elemento que ocorre em maior concentração neste grupo de 

elementos. Já a concentração do (S+As) não varia em função do Fe2O3(T) 

independentemente da litologia (Figura 5.4 - G). As três anomalias nas quais se 

registaram concentrações acima de 2400 ppm parecem estar relacionadas com 

processos pós-sedimentares de alteração hidrotermal do tipo filoniano, como os filões 

ricos em sulfuretos que foram observados. Assim, os dois primeiros grupos de 

elementos, (Cu+Pb+Zn+Ni+Co) e (Cr+Nb+Ta+V), parecem ter uma distribuição mais ou 

menos regular ao longo dos gráficos, apontando uma tendência de enriquecimento 

concomitante ao Fe2O3(T). Por outro lado, a concentração de (S+As) possui uma 

distribuição relativamente independente da quantidade de Fe2O3(T), sendo seu valor 

médio de fundo 236 ppm (valor médio das amostras excluindo as anomalias). 

Para além dos gráficos de correlação de concentrações elementares, uma outra 

ferramenta valiosa no estudo da formação de rochas sedimentares, especialmente 

aquelas ricas em ferro, é a análise da concentração dos ETRs+Y normalizado por uma 

amostra referencial (Bau & Dulski, 1996; Bolhar et al., 2004; Bekker et al., 2010; 

Planavsky et al., 2010). No caso deste estudo optou-se por normalizar as concentrações 

dos ETRs+Y das amostras pelo PAAS (Post-Archaean Average Australian Shale, 

McLennan, 1989) pois esta representa a média da distribuição dos ETRs em rochas 

epiclásticas pós-arcaicas (Taylor & McLennan, 1985; McLennan, 1989) e inclui os 

elementos Pr, Ho e Tm, o que não é o caso do NASC (North American Shale Composite, 

Gromet et al., 1984). Desta forma, é usado neste estudo a notação "SN" (shale 

normalized) para referir a valores normalizados pelo PAAS. Apesar do Y não fazer parte 

dos ETRs, este elemento foi incluído neste grupo pois apresenta o raio iónico e 

comportamento geoquímico semelhante aos ETRs, sendo posicionado nos gráficos 

entre o Dy e Ho. 

Outra informação importante é a concentração dos elementos CeSN, EuSN e YSN pois 

estes fornecem informações sobre as condições físico-químicas do ambiente de 

sedimentação e origem do ferro (Klein, 2005; Bekker et al., 2010; Planavsky et al., 2010). 

Contudo, estes dados são válidos somente para rochas (ou pelo menos parte delas) 

precipitadas quimicamente. Contribuições detríticas podem alterar a concentração e 

proporção entre os ETRs (Bolhar et al., 2004; Planavsky et al., 2010), principalmente 

através de minerais pesados como o zircão (Gromet et al., 1984). Assim, apesar da 

concentração média do Zr (273±149 ppm) indicar uma contribuição detrítica para as 

litologias com ferro, observa-se que os Quartzitos sem Ferro, cuja concentração de Zr 
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é uma das mais altas (865 ppm), possui a menor concentração de ETR+Y do conjunto 

de amostras, 124.8 ppm (Figura 5.4 - H). 

Desta forma, fazendo uma extrapolação devido ao baixo número de amostras de 

Quartzitos sem Ferro, pode-se inferir que a fase detrítica presente nas litologias com 

ferro (quartzo e minerais pesados) terá exercido uma contribuição relativamente 

pequena na concentração total dos ETRs+Y das mesmas. Consequentemente, a maior 

parte do ETRs+Y estaria associada aos fosfatos (principalmente apatite) e aos minerais 

de ferro. Segundo o modelo de Pufahl (2010), a origem destes minerais está relacionada 

com a precipitação química no fundo dos oceanos, refletindo, assim, a composição dos 

ETRs+Y do meio no momento da sua formação (Bau & Dulski, 1996 e referências 

anteriores). 

A seguir, apresentam-se os dados geoquímicos por litologias separadamente, com o 

objetivo de obter-se um maior detalhe quanto ao perfil dos ETRs (Figura 5.5). Assim, 

observa-se um empobrecimento de ETRs leves em relação aos ETRs pesados 

(PrSN/YbSN=0.37±0.15; valor médio e desvio padrão), excepto por uma amostra de 

Quartzito com Ferro que possui o seu perfil relativamente horizontal e constante. Esta 

amostra provavelmente apresenta o perfil horizontal por causa da baixa concentração 

de Fe2O3(T) e P2O5 e a alta concentração de SiO2 e Al2O3 em relação ao conjunto, 17.73 

%, 0.243 %, 64.1 % e 11.2 %, respectivamente, indicando um predomínio da fase 

detrítica em relação a fase química. 

 
Figura 5.5: Perfis dos ETRs das amostras das sondagens A, B e C separados por litologia de 

Felgueiras. Amostras normalizadas pelo PAAS (McLennan, 1989). 

Retomando a discussão em relação ao conjunto de amostras, o EuSN pode apresentar 

anomalias ligeiramente positivas em relação aos elementos vizinhos (EuSN/Eu*SN=1.15 

± 0.10), sendo que uma amostra de xisto com ferro possui a anomalia mais alta (1.39). 
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Da mesma forma, a razão Y/Ho apresenta valores iguais ou ligeiramente maiores (28.37 

± 1.42) do que PAAS (27). Por outro lado, a amostra de Quartzito sem Ferro revela um 

perfil diferente dos anteriores, no qual se nota um leve enriquecimento dos ETRs leves 

em relação aos pesados ((Pr/Yb)SN=1.32), uma concentração geral dos ETRs+Y inferior 

à do PAAS (valores <1) e a razão Y/Ho semelhante as litologias com ferro, 27.8 (Figura 

5.6). Além disto, observa-se uma anomalia negativa de Eu ((Eu/Eu*)SN=0,74), algo 

distinto em relação às outras. 

Já as amostras de quartzito com ferro de superfície apresentam perfis bem semelhantes 

aos das amostras de sondagem, excepto de uma amostra que se destaca em relação 

às outras quanto aos valores mais elevados de ETRs médios (SmSN até HoSN), a amostra 

SM-120 (Figura 5.6). Poder-se-ia esperar que a alteração supergénica causasse alguma 

diferença no perfil dos ETRs das amostras de superfície, porém a única anomalia 

observada foi justamente numa das amostras menos alteradas, como a petrografia 

revelou (SM-120). Aliás, a análise de DRX desta amostra foi a única que registou a 

presença de xenotima, mas não em quantidade suficiente para ser quantificada pelo 

método de Rietveld (anexo 8). 

Figura 5.6: Perfis dos ETRs das amostras de quartzitos com e sem ferro de Felgueiras 
colhidas em superfície e normalizadas pelo PAAS (McLennan, 1989). 

Relativamente às amostras de Quartzitos com Ferro da Mua e Reboredo, observa-se 

uma relação entre os ETRs semelhante à de Felgueiras, porém com um enriquecimento 

dos elementos pesados em relação aos leves ligeiramente maior ((Pr/Yb)SN=0.22 ± 0.04) 

(Figura 5.7 - A). Além disto, a anomalia de EuSN também é parecida com a de Felgueiras 

((Eu/Eu*)SN=1.20 ± 0.04). Já o perfil dos ETRs+Y dos Quartzitos Finos e Xistos Cinza 

Claros é nitidamente diferente dos anteriores, observando-se um padrão que varia de 
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acordo com a abundância de quartzo e fosfatos (Figura 5.7 - B). Na amostra com mais 

quartzo (M8b) a concentração de ETR+Y é menor do que o PAAS (valores <1) e o perfil 

é relativamente horizontal ((Pr/Yb)SN=0.95), enquanto que as amostras com mais 

fosfatos apresentam uma quantidade de ETRs+Y superior à do PAAS (valores >1), 

enriquecimento em ETRs pesados em relação aos leves ((Pr/Yb)SN=0.48) e anomalias 

de EuSN e YSN mais bem marcadas ((Eu/Eu*)SN=1.27 ± 0.11 e Y/Ho=46.27 ± 9.68). 

 
Figura 5.7: A - Perfis dos ETRs das amostras de Quartzitos com Ferro da Mua e Reboredo 

recolhidas em superfície e normalizadas pelo PAAS (McLennan, 1989). B - Idem para as 
amostras de Quartzitos Finos e Xistos Cinza Claros. 

Uma vez apresentados os perfis dos ETRs das principais litologias de Felgueiras e das 

litologias com ferro da Mua e Reboredo, podemos compará-los com alguns outros 

depósitos da mesma natureza e idade. Para isto, foram selecionados três exemplos 

diferentes: o ironstone do Arenigiano de Zamora, em Espanha, da mesma idade do 
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Jazigo de Moncorvo (Fernandez & Moro, 1998); o ironstone de idade Llanvirniano do 

Mar Báltico, localizado na Suécia, Estônia e Rússia (Sturesson, 1995; Sturesson et al., 

1999); e um depósito recente de oólitos ferruginosos em processo de formação numa 

ilha vulcânica na Indonésia (Heikoop et al., 1996; Sturesson et al., 2000). Assim, 

observamos que os perfis de Moncorvo e Zamora apresentam um padrão semelhante 

de enriquecimento de ETRs pesados em relação aos leves e ausência de anomalias 

bem marcadas de CeSN, EuSN ou YSN (Figura 5.8 - A, B e C). Na Figura 5.8 - B estão 

representados separadamente as litologias com ferro e os Quartzitos Finos e Xistos 

Cinza Claros. Este padrão é coerente pois, além dos dois depósitos pertencerem a 

unidades estratigráficas correlativas, em ambos predominam as fácies óxidos e silicatos 

de ferro e a textura oolítica está ausente. 

Já em relação aos ironstones do Mar Báltico, observa-se que os oólitos da Rússia 

apresentam o mesmo padrão de enriquecimento em ETRs pesados. No entanto, à 

medida que os oólitos se tornam mais ricos em ETRs totais (amostras da Estónia e 

Suécia), a concentração relativa dos ETRs médios aumenta e o perfil torna-se côncavo 

(Figura 5.8 - D e E). Segundo Sturesson (1995), isto está relacionado com a abundância 

de apatite nos oólitos, sendo que os mais ricos em ETRs são aqueles constituídos 

maioritariamente por este mineral. Assim, o perfil dos ETRs da Rússia assemelha-se ao 

perfil de Moncorvo, distinto do perfil da Estónia e Suécia. Da mesma forma, poderia se 

esperar que os Quartzitos Finos e Xistos Cinza Claros acompanhassem o padrão de 

enriquecimento em ETRs médios igual aos oólitos ricos em fosfatos, porém não é isto 

que ocorre. 

Quanto aos oólitos ferruginosos da Indonésia, Sturesson et al. (2000) apresentam a 

análise química apenas de uma amostra formada por oólitos coletados em diversas 

partes do depósito inconsolidado. Por isto, optou-se por compará-la ao valor médio dos 

outros depósitos (Figura 5.8 - F). Ao executar tal tarefa notou-se que não só o perfil da 

Indonésia se assemelha ao da Rússia, Moncorvo e Zamora, no que diz respeito à 

relação ETRs leves e pesados, mas que o perfil médio de Zamora e Moncorvo são 

praticamente idênticos. Apesar disto, o perfil da Indonésia apresenta anomalias 

positivas de Eu, Y e Tm, o que é característico dos Quartzitos Finos e Xistos Cinza 

Claros com alto teor de P2O5. Além do mais, os oólitos da Indonésia apresentam 

anomalia de (Eu/Eu*)SN  e a razão Y/Ho iguais a 1.44 e 37.6, respectivamente. 

Em suma, as litologias com ferro de Moncorvo, Zamora, Rússia e Indonésia apresentam 

enriquecimento de ETRs pesados em relação aos leves e praticamente nenhuma 

anomalia de CeSN, enquanto que as amostras da Suécia e Estónia apresentam um 

formato côncavo devido à alta concentração de ETRs médios. Contudo, a identificação 

de verdadeiras anomalias de CeSN em sedimentos precipitados quimicamente é 
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dificultada caso exista uma quantidade anómala de LaSN (Bau & Dulski, 1996). Isto 

acontece, pois, a anomalia é calculada pela fórmula (Ce/Ce*)SN= CeSN/(0.5 * LaSN + 0.5 

* PrSN). Assim, uma concentração relativamente alta de LaSN pode produzir uma falsa 

anomalia de CeSN.  

 
Figura 5.8: Perfil de ETRs de amostras normalizadas pelo PAAS (McLennan, 1989). A - 

Litologias com ferro de Felgueiras. B - Litologias com ferro (campo azul) e Quartzitos Finos e 
Xistos Cinza Claros (campo verde) da Mua e Reboredo. C - Concentrado de minerais de ferro 
de Zamora, do Arenigiano (Fernandéz & Moro, 1998). D - Concentrado de oólitos de ferro do 
Llanvirn da Rússia (campo vermelho) e Estônia (campo verde) (Sturesson et al., 1999). E - 

Concentrado de oólitos de ferro de idade Llanvirn da Suécia (Sturesson, 1995). F - 
Concentrado de oólitos de ferro da Indonésia (Sturesson et al., 2000), e valores médios dos 

depósitos anteriores. 

Uma alternativa para este problema é a utilização do diagrama (Ce/Ce*)SN vs (Pr/Pr*)SN 

proposto por Bau & Dulski (1996), onde (Pr/Pr*)SN=PrSN/(0.5*CeSN+0.5*NdSN). Dado que 
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não existem anomalias de PrSN e NdSN em sedimentos químicos, uma anomalia negativa 

de CeSN resultará inevitavelmente em (Pr/Pr*)SN>1 e vice-versa (Bau & Dulski, 1996). 

Por outro lado, a combinação de (Ce/Ce*)SN<1 e (Pr/Pr*)SN≈1 indica uma anomalia 

positiva de LaSN. 

Assim, observa-se que a maior parte das amostras de Moncorvo localizam- se no campo 

I (sem anomalias de CeSN e LaSN), seguido pelos campos IIIa (anomalia positiva de CeSN) 

e IIb (anomalia negativa de LaSN e sem anomalia de CeSN) (Figura 5.9). No mesmo 

gráfico foram projetados os campos dos ironstones citados anteriormente e observa-se 

que as amostras de Zamora (área amarela) projetam-se numa zona muito semelhante 

à de Moncorvo (campos I, IIb e IIIa). Já as amostras do Mar Báltico (área verde) 

projetam-se nos campos IIa (anomalia positiva de LaSN e sem anomalia de CeSN) e IIIb 

(anomalia negativa de CeSN), enquanto que a amostra da Indonésia (círculo preto) se 

projeta no campo IIIb. 

Figura 5.9: Diagrama (Pr/Pr*)SN vs (Ce/Ce*)SN de Bau & Duski (1996) com as amostras de 
Moncorvo, Zamora, Mar Báltico e Indonésia. Campo I - Sem anomalias de CeSN e LaSN; 
Campo IIa - anomalia positiva de LaSN e sem anomalia de CeSN; Campo IIb - anomalia 

negativa de LaSN e sem anomalia de CeSN; Campo IIIa - anomalia positiva de CeSN; Campo IIIb 
- anomalia negativa de CeSN. Para as amostras de Moncorvo foram usados os mesmos

símbolos da Figura 5.3. O campo amarelo representa as amostras de Zamora, o campo verde 
as amostras do Mar Báltico e o círculo preto a amostra da Indonésia. 

5.3. Geoquímica de Minerais 

Neste subcapítulo pretende-se apresentar a caracterização química dos principais 

minerais presentes nas amostras de Felgueiras, Reboredo e Mua. As microanálises 

obtidas com microssonda eletrónica foram realizadas em amostras ricas em ferro 

provenientes do Membro Malhada e amostras de quartzitos do Membro Ermida. 
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5.3.1. Grupo das Clorites 

Como referido no capítulo de caracterização petrográfica, o grupo das clorites mostrou-

se relativamente abundante nas rochas ricas em ferro na área de Felgueiras, 

constituindo uns dos principais minerais formadores destas rochas. Por outro lado, nas 

áreas mais ao norte, Reboredo e Mua, este mineral é mais raro do que em Felgueiras 

(Orey & Rebelo, 1983; Oliveira, 2015). As clorites são filossilicatos com estrutura geral 

baseada na alternância regular de camadas negativas tetraédrica-octaédrica-tetraédrica 

do tipo talco e intercamadas positivas octaédricas do tipo brucite numa proporção 2:1 

(Zane & Weiss, 1998; Deer et al., 1992). A sua composição química pode ser 

representada pela fórmula geral para 14 átomos de oxigénio: 

(R2+X R3+Y ❑6-X -Y)12VI (SiZ R3+4-Z)IV4 O10 OH8  (1) 

Onde: 

R2+X = Mg2+, Fe2+, Mn2+, Ni2+, Zn2+; 

R3+Y = Al3+, Fe3+, Cr3+; 

❑ = vacatura na posição octaédrica; 

R3+Z = Al3+, B3+, Fe3+ 

Desta forma, foram realizadas 120 microanálises neste grupo de minerais em sete 

lâminas, sendo quatro lâminas referentes a amostras de sondagem e três a amostras 

de superfície. Como observado nos estudos petrográficos, verificam-se diferenças 

composicionais entre os quatro grupos de clorites, principalmente através da relação 

inversa entre SiO2 vs FeO e MgO e entre Al2O3 vs K2O (Tabela 5.2). Os grupos de 

clorites são: C1, chamosite “limpa” (sem intercrescimento com outros minerais), fina e 

disseminada na matriz; C2, chamosite intercrescida com biotite, fina e disseminada na 

matriz; C3, chamosite “limpa”, fina e na forma de filão; e C4, clorite castanha, fina a 

grossa e disseminada na matriz. 

As clorites formadas sob condições de baixa temperatura frequentemente ocorrem 

interestratificadas com esmectites, vermiculites e ilites (Caritat & Walshe, 1990). 

Baseado no facto de que não há lugar na estrutura das clorites para Ca, Na e K, muitos 

autores optam por descartar resultados analíticos que apresentem valores de 

CaO+NaO+K2O > 0.5 (Caritat et al, 1993; Arias et a., 2010). Assim, as clorites dos 

grupos C1 e C3 apresentam em geral valores de CaO+NaO+K2O < 0.5 e, por isto, 

demonstram um carácter químico mais puro. Já as clorites do grupo C2 e C4 

apresentam valores de CaO+NaO+K2O > 0.5 em geral. Estas características são 

observadas para os diferentes grupos de clorite quer em amostras de superfície quer 

em amostras de sondagem. 
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Tabela 5.2: Média das análises químicas e fórmulas estruturais dos diferentes grupos de 
clorites com resultados recalculados (catiões em átomos por fórmula unitária, a.p.u.f.). 

 
Quanto à classificação cristaloquímica das clorites, observa-se que os grupos C1 e C3 

são formados por ripidolite e termos intermediários de ripidolite e chamosite (Figura 

5.10), praticamente iguais as clorites analisadas por Oliveira (2015). Já o grupo C2 é 

formado por chamosite e termos intermediários de ripidolite e chamosite, porém 

afastando-se destes à medida que se tornam ricas em Si (3.5 a.p.u.f.) e o número de 

vacaturas aproxima-se de um. O mesmo ocorre com o grupo C4 no qual este afasta-se 

da composição intermediária de ripidolite-chamosite com o aumento de Si e vacaturas. 

C1 C2 C3 C4
n=64 n=17 n=15 n=24

SiO2 23.07 26.97 22.66 28.58
TiO2 0.04 0.35 0.05 0.02

Al2O3 20.21 17.90 20.53 20.81
FeO 41.09 38.40 42.58 35.84

MnO 0.27 0.29 0.08 0.07
MgO 3.47 2.94 2.94 0.75
CaO 0.04 0.19 0.02 0.18

Na2O 0.05 0.05 0.04 0.26
K2O 0.11 1.67 0.04 0.46

Cr2O3 0.08 0.03 0.10 0.08
NiO 0.02 0.01 0.02 0.01

H2O calc. 10.45 10.91 10.44 10.85
Total 99.00 99.86 99.59 98.09

C1 C2 C3 C4
n=64 n=17 n=15 n=24

Si 5.279 5.938 5.192 6.219

Al IV 2.721 2.062 2.808 1.781

Al VI 2.747 2.607 2.740 3.646
Ti 0.007 0.057 0.009 0.003
Cr 0.014 0.006 0.019 0.014

Fe3+ 0.042 0.281 0.006 0.938

Fe2+ 7.859 7.107 8.184 5.552
Mn 0.053 0.053 0.016 0.014
Mg 1.174 0.966 0.993 0.262
Ni 0.003 0.001 0.005 0.002
Zn 0.007 0.001 0.007 0.020
Ca 0.011 0.045 0.005 0.036
Na 0.044 0.046 0.040 0.260
K 0.063 0.922 0.024 0.258
Σ 12.03 12.10 12.05 11.01

OH* 15.997 16.000 15.982 15.960
Número de iões na base de 28 átomos equivalentes de oxigénio.
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Figura 5.10: Projeção das microanálises dos grupos de clorites segundo a classificação de 

Wiewióra & Weiss (1990) (segundo Yavuz, 2015). 

Já em relação ao sistema de classificação simplificado de Zane & Weiss (1998), as 

clorites dos grupos C1, C2, C3 e parte do C4 são classificadas como Fe-clorites do tipo 

I (chamosite), enquanto que a outra parte do grupo C4 é classificada como Al-clorites 

do tipo II (cookeite, donbassite e sudoite) (Figura 5.11). Assim, ao comparar as duas 

classificações das clorites, observa-se que as Al-clorites do grupo C4 da classificação 

de Zane & Weiss (1998) correspondem às clorites com composição mais próxima da 

sudoíte segundo Wiewióra & Weiss (1990). 

Em relação ao intercrescimento entre chamosite e biotite que caracteriza o grupo C2, 

observa-se um padrão de variação química que corrobora este processo (Figura 5.12 - 

A e B). As concentrações de FeO e SiO2 vs K2O dos grupos das clorites e biotites 

mostram uma transição gradual, com um extremo formado pelas chamosites do grupo 
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C1 e o outro pelas biotites, enquanto que o grupo C2 constitui o membro intermediário. 

O mesmo processo de transformação química é observado ao projetar a chamosite e 

anite de outros estudos nos gráficos da Figura 5.12 (Nockolds & Richey, 1939; Dodge 

et al., 1969). 

Figura 5.11: Projeção das microanálises dos grupos de clorites segundo a classificação de 
Zane & Weiss (1998) (segundo Yavuz, 2015). 

Figura 5.12: Gráficos de variação química entre as chamosites C1 e C2 e as biotites 
analisadas. 

As variações na composição química das clorites estão relacionadas não apenas com 

a composição do meio em que estas se formaram, mas também com as condições 

físico-químicas predominantes, como a temperatura. Desta forma, a composição 

química da clorite é usada para estimar a sua temperatura de formação com base, por 
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exemplo, nas proporções de IVAl e vancâncias octaédricas como função de 

temperaturas medidas em sistemas geotermais ativos ou através da estimativa da 

temperatura de formação de inclusões fluidas em sistemas geotermais antigos. 

Seguindo esta metodologia, Jowett (1991) propõe uma correção no geotermómetro de 

Cathelineau (1988) devido ao efeito do Fe e Mg no AlIV, o que faz com que a temperatura 

passe a ser calculada pela equação: 

𝑇𝑇°𝐶𝐶 = 318.5 �𝐴𝐴𝐴𝐴𝐼𝐼𝐼𝐼 + 0.1 � 𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐹𝐹𝐹𝐹+𝑀𝑀𝑀𝑀

�� − 68.7  (2) 

Assim, aplicando este modelo nas análises obtidas para as clorites observa-se que os 

conjuntos C1 e C3 apresentam temperaturas médias de formação, 393°C e 407°C, 

superior às dos conjuntos C2 e C4, 288°C e 246°C (Tabela 5.3). Adiciona-se ainda que 

os dois últimos conjuntos apresentam amplitudes de formação relativamente maiores 

do que os dois primeiros conjuntos.  

Tabela 5.3: Dados de temperatura (°C) de formação dos diferentes conjuntos de clorites 
(Jowett, 1991). 

 C1 C2 C3 C4 

Média 393 288 407 246 
Desvio padrão 22 45 22 61 

Máximo 438 337 437 341 
Mínimo 341 193 377 142 

5.3.2. Grupo das micas 

O grupo das micas mostrou-se presente em todas as áreas pesquisadas. As biotites 

foram analisadas somente em Felgueiras pois na Serra do Reboredo este mineral ocorre 

somente em grandes profundidades (Orey & Rebelo, 1983; Oliveira, 2015). Já a 

moscovite foi analisada em todas as três áreas. Assim, as micas apresentam a seguinte 

fórmula geral (Deer et al., 1992): 

X2 Y4-6 Z8 O20 (OH,F)4  (3) 

Onde: 

X = K, Na ou Ca, mas também pode ser Ba, Rb, Cs, etc. 

Y = Al, Mg ou Fe, mas também pode ser Mn, Cr, Ti, Li, etc. 

Z = Si ou Al, mas também pode ser Fe3+ e Ti. 

Em Felgueiras a biotite é um mineral menos abundante do que as clorites, onde foi 

encontrada em quartzitos com ferro do Membro Malhada, porém ainda assim é 

frequente. Neste contexto, a biotite ocorre disseminada na matriz junto com a clorite e, 

às vezes, estes dois minerais encontram-se intercrescidos. Desta forma, observa-se 

pela Tabela 5.4 e Tabela 2.3 e pela Figura 5.13 que o tipo de biotite predominante é a 
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anite, assim como também aponta as análises de DRX (anexo 11). A seta na Figura 

5.13 indica a substituição de Mg e Fe por Al na posição octaédrica (Y), equilibrada pela 

substituição de Si e também por Al na posição tetraédrica (Z), processo conhecido como 

substituição de Tschermak. Como consequência disto, ocorre o empobrecimento em 

anite e enriquecimento em flogopite e, principalmente, siderofilite, contudo a anite ainda 

tende a ser a componente predominante. 

Tabela 5.4: Média das análises químicas e fórmulas estruturais das biotites (n=11) com 
resultados recalculados (catiões em átomos por fórmula unitária, a.p.u.f.). A estimativa de FeO, 

H2O feita segundo Bruiyn et al. (1983) e Li2O segundo Tischendorf et al. (1999). 

 
 

média desvio pad. máximo mínimo
SiO2 34.21 2.16 37.04 30.43
TiO2 1.31 0.51 2.45 0.52

Al2O3 15.63 1.55 19.85 14.45
Fe2O3 5.29 1.20 6.92 2.43
FeO 25.57 2.08 28.14 21.44
MnO 0.22 0.03 0.29 0.18
MgO 2.76 0.32 3.06 1.98
CaO 0.30 0.23 0.89 0.12
Li2O 0.59 0.08 0.81 0.53

Na2O 0.07 0.03 0.12 0.04
K2O 7.45 1.01 8.62 4.63
H2O 3.71 0.14 3.87 3.36
Total 97.13 3.72 100.48 86.86

média desvio pad. máximo mínimo
Si 2.764 0.082 2.894 2.625

Al IV 1.236 0.082 1.375 1.106

Al VI 0.253 0.160 0.686 0.073
Ti 0.080 0.033 0.154 0.030

Fe3+ 0.324 0.082 0.464 0.142

Fe2+ 1.730 0.136 1.947 1.409
Mn 0.015 0.002 0.019 0.012
Mg 0.334 0.045 0.407 0.229
Li 0.193 0.024 0.253 0.168
ΣR 2.93 0.06 3.04 2.79
Ca 0.027 0.020 0.077 0.010
Na 0.011 0.005 0.019 0.005
K 0.767 0.087 0.863 0.527

ΣA 0.80 0.08 0.88 0.58
OH 2.00 0.00 2.00 2.00

Número de iões na base de 11 átomos de oxigénios
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Figura 5.13: Projeção das biotites analisadas em relação às principais componentes químicas 
e o campo de ocorrência da maior parte das biotites naturais (Deer et al., 1992). A seta indica o 

processo de substituição de Mg e Fe por Al na posição tetraédrica. 

Em relação às moscovites, este é um dos principais minerais formadores dos quartzitos 

ricos em óxidos de ferro na Serra do Reboredo e Mua, enquanto que em Felgueiras a 

moscovite ocorre somente nos quartzitos e xistos sem ferro (Orey & Rebelo, 1983; 

Oliveira, 2015). A sua fórmula estrutural é a mesma da equação 3, porém, as principais 

substituições isomórficas são ligeiramente mais restritas: na posição dodecaédrica (X) 

o K pode ser substituído pelo Na, Rb, Cs, Ca e Ba; na posição octaédrica (Y) o Al pode 

ser substituído pelo Mg, Fe2+, Fe3+, Mn, Li, Cr, Ti e V; na posição tetraédrica (Z) o (Si6Al2) 

pode mudar para (Si7Al); e, por último, o F pode substituir o (OH). 

No Reboredo e Mua a moscovite ocorre disseminada e, juntamente com o quartzo, 

constitui a matriz da rocha. Desta forma, em relação ao conjunto analisado, observa-se 

que na zona da Mua predominam moscovites mais próximas da sua composição ideal, 

enquanto que em Felgueiras as moscovites aproximam-se da composição da fengite, 

porém sem atingir a sua composição ideal (Figura 5.14). Esta variação reflete-se na 

composição química média destes minerais nas duas áreas, na qual há um decréscimo 

de Al2O3 e um aumento de FeO e MgO (Tabela 5.5). Em relação a sua fórmula estrutural, 

observa-se um aumento da SiIV e diminuição da AlIV, acompanhado por uma diminuição 

de AlVI e aumento de Fe2+ e Mg também na posição octaédrica. 
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Figura 5.14: Projeção das moscovites analisadas em relação às principais componentes 

químicas das micas com a separação das di-octaédricas e tri-octaédricas (Deer et al., 1992). 
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Tabela 5.5: Média das análises químicas e fórmulas estruturais das moscovites da Mua (n=11) 
e Felgueiras (n=6) e resultados recalculados (catiões em átomos por fórmula unitária, a.p.f.u.). 

 

5.3.3. Grupo das Anfíbolas 

A abundância e áreas de ocorrência das anfíbolas observadas no conjunto de amostras 

é algo semelhante às biotites, tendo sido encontrada somente em quartzitos com ferro 

em Felgueiras. Estas características certamente são condicionadas pelo espaço 

amostral deste estudo, pois Oliveira (2015) também detectou a presença deste grupo 

de minerais na sequência rica em ferro na Carvalhosa. Segundo Deer et al., (1992), a 

fórmula estrutural das anfíbolas é expressa pela equação (4): 

A0-1 B2 C5 T8 O22 W2 (4) 

Em que: 

A = Na, K ou ❑; 

B = Na, Ca, Mg, Fe2+ e, mais raramente, Mn e Li; 

C = Mg, Fe2+, Al, Fe3+, mas também por Mn, Cr, Ti e Li; 

T = Si, Al 

W = OH, F, Cl, O2- 

média desvio pad. máximo mínimo média desvio pad. máximo mínimo
SiO2 47.65 1.09 49.02 45.97 47.65 0.95 49.03 46.93
TiO2 0.04 0.06 0.16 0.00 0.71 0.28 0.98 0.44

Al2O3 36.27 0.98 37.81 34.49 31.25 1.31 32.66 28.78
FeO 2.65 0.35 3.08 1.92 3.28 0.99 5.28 2.63
MnO 0.01 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02 0.05 0.00
MgO 0.29 0.18 0.76 0.11 1.15 0.40 1.72 0.78
CaO 0.01 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00

Na2O 1.18 0.18 1.42 0.86 0.14 0.03 0.19 0.11
K2O 9.10 0.24 9.64 8.73 10.22 0.36 10.67 9.79

Total 97.21 1.48 99.26 94.70 94.90 1.02 95.56 92.87

média desvio pad. máximo mínimo média desvio pad. máximo mínimo
Si 3.099 0.031 3.175 3.065 3.217 0.050 3.280 3.153

Al IV 0.901 0.031 0.935 0.825 0.783 0.050 0.847 0.720

Al VI 1.879 0.033 1.920 1.807 1.703 0.080 1.773 1.552
Ti 0.001 0.002 0.008 0.000 0.036 0.014 0.050 0.022
Fe 0.144 0.021 0.169 0.103 0.185 0.058 0.302 0.150
Mn 0.000 0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.003 0.000
Mg 0.029 0.017 0.073 0.011 0.115 0.041 0.176 0.079
ΣY 2.05 0.01 2.07 2.03 2.04 0.03 2.08 2.00
Ca 0.000 0.000 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.000
Na 0.152 0.019 0.181 0.124 0.019 0.004 0.025 0.015
K 0.753 0.015 0.777 0.723 0.880 0.027 0.911 0.842

ΣX 0.91 0.02 0.93 0.88 0.90 0.03 0.93 0.86
Total 6.96 0.02 6.99 6.94 6.94 0.03 7.00 6.91

Mua - Mb Malhada Felgueiras - Mb Ermida

Mua - Mb Malhada Felgueiras - Mb Ermida

Número de iões na base de 11 átomos equivalentes de oxigénio.
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Dependendo dos catiões predominantes na posição B, as anfíbolas podem ser 

separadas em quatro grupos: anfíbolas cálcicas, sódicas, sódico-cálcicas e 

ferromagnesianas-manganesianas. Assim, tendo em vista que os valores médios das 

razões (Ca+NaB) e (Mg+Fe2++Mn+Li)B correspondem a 0.42 e 1.87, respectivamente, 

as anfíbolas analisadas pertencem ao grupo das ferromagnesianas (Tabela 5.6). Além 

disto, os valores de [Mg/(Mg+Fe2+)] < 0.5 e Si > 7 a.p.u.f correspondem a anfíbolas dos 

campos ferro-antofilite ou grunerite, dependendo do seu sistema cristalino. Como as 

análises de DRX da amostra SM-083C identificaram as anfíbolas como grunerite (anexo 

6), estas foram projetadas no campo das anfíbolas monoclínicas (Figura 5.15). De forma 

similar, as anfíbolas analisadas por Oliveira (2015) em amostras de quartzitos com ferro 

da região da Carvalhosa são do tipo grunerite, sendo projetadas próximas das anfíbolas 

de Felgueiras. 

Figura 5.15: Projeção das anfíbolas ferromagnesianas de Felgueiras e Carvalhosa (Oliveira, 
2015) em relação as principais componentes químicas com separação entre ortorrômbicas e 

monoclínicas (Leake et al., 1997). 
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Tabela 5.6: Média das análises químicas e fórmulas estruturais das anfíbolas de Felgueiras (n 
= 11) e resultados recalculados (catiões em átomos por fórmula unitária, a.p.f.u.). 

  média desvio pad. máximo mínimo 
SiO2 48.89 1.17 51.82 46.82 

Al2O3 0.48 0.35 1.31 0.12 

Cr2O3 0.08 0.01 0.10 0.05 
Fe2O3 0.26 0.68 2.26 0.00 
FeO 47.47 0.79 47.95 45.22 
MnO 0.07 0.03 0.12 0.02 
MgO 1.27 0.06 1.38 1.18 
ZnO 0.04 0.04 0.11 0.00 
CaO 0.41 0.20 0.90 0.23 

Na2O 0.03 0.02 0.05 0.00 
K2O 0.02 0.04 0.13 0.00 
H2O 1.82 0.01 1.85 1.80 

  100.86 0.88 103.24 100.08 
Total 100.86 0.88 103.24 100.08 

Mg / (Mg + Fe2+) 0.026 0.001 0.028 0.024 
(Ca + NaB) 0.42 0.20 0.91 0.24 

(Mg + Fe2+ + Mn + Li)B 1.87 0.09 1.95 1.62 
  média desvio pad. máximo mínimo 

Si 7.963 0.102 8.137 7.713 
Al IV 0.048 0.074 0.255 0.000 

Fe3+ 0.005 0.011 0.032 0.000 
ΣT 8.02 0.04 8.14 8.00 

Al VI 0.043 0.033 0.102 0.000 
Cr 0.010 0.002 0.012 0.007 
Fe3+ 0.027 0.074 0.248 0.000 
Zn 0.005 0.004 0.013 0.000 

Mn2+ 0.000 0.000 0.000 0.000 

Fe2+ 4.604 0.069 4.651 4.405 
Mg 0.307 0.018 0.336 0.275 

Σ C 5.00 0.00 5.00 5.00 

Mn2+ 0.010 0.004 0.017 0.003 

Fe2+ 1.863 0.086 1.941 1.621 
Mg 0.000 0.000 0.000 0.000 
Ca 0.072 0.035 0.159 0.038 
Na 0.008 0.004 0.013 0.000 

Σ B 1.95 0.09 2.00 1.68 
Ca 0.000 0.000 0.000 0.000 
Na 0.001 0.002 0.007 0.000 
K 0.005 0.008 0.028 0.000 

Σ A 0.01 0.01 0.04 0.00 
OH 1.997 0.008 2.000 1.974 
Total de catiões 14.97 0.06 15.04 14.81 
Número de iões na base de 22 átomos equivalentes de oxigénio. 
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5.3.4. Grupo dos Óxidos 

Como já descrito na petrografia, o grupo dos óxidos e hidróxidos de ferro são muito 

abundantes nas três regiões estudadas, enquanto que os óxidos de titânio se revelaram 

bem mais escassos. As análises realizadas (n=145) permitiram ter uma ideia da 

variedade e distribuição dos óxidos presentes na Mua e Felgueiras, principalmente, e 

confirmar parte dos dados apresentados por Oliveira (2015) para o jazigo da 

Carvalhosa, na Serra do Reboredo. O gráfico ternário formado pelas componentes FeO, 

Fe2O3 e TiO2 fornece uma visão geral dos minerais analisados e é possível observar 

que predominam análises de magnetite e hematite/maghemite enquanto que as 

análises de rútilo são relativamente escassas (Figura 5.16). Algumas análises (n=3) 

apresentaram concentrações de FeO próximo de 100%, o que sugere a presença de 

wüstite. Embora a ocorrência de wüstite seja rara, este mineral forma-se em ambientes 

com baixa fugacidade de O2, sub saturado em Si e temperatura mínima de 570ºC 

(Miyashiro, 1964; Seifert et al., 2010). A possibilidade de formação da wüstite nos 

quartzitos com ferro de Moncorvo será discutida mais adiante. 

Quanto as cromites, ilmenites e ulvoespinelas reportadas por Oliveira (2015), estes 

minerais não foram observados nas amostras das áreas estudadas, o que pode estar 

relacionado a ausência destes minerais ou sub amostragem. 

 
Figura 5.16: Projeção das microanálises de óxidos e hidróxidos de ferro e titânio no sistema 

FeO, Fe2O3 e TiO2 e as principais soluções sólidas formadas pelas séries magnetite-
ulvoespinela e hematite-ilmenite (Deer et al., 1992). 

Em relação as magnetites, a maior parte das análises aproximam-se da sua fórmula 

ideal. Contudo, observam-se quantidades significativas de SiO2 e Al2O3 nas análises de 

Felgueiras, Mua e Carvalhosa, enquanto o TiO2 é alto somente na Mua e Carvalhosa 
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(Tabela 5.7). Já as concentrações de Cr2O3 são maiores em Felgueiras e Carvalhosa e 

os valores de V2O3 são altos em todas as áreas, principalmente na Carvalhosa. O MnO, 

MgO, CaO e BaO não chegam a valores muito altos, enquanto que as concentrações 

de CoO são maiores. Por último, os óxidos ZnO, PbO, CuO e NiO também ocorrem em 

concentrações menores do que o CoO. Estas contaminações podem estar relacionadas 

a substituições parciais de Fe3+ por Al, Ti, Cr e V e de Fe2+ por Mg e Mn. 

Tabela 5.7: Média as análises químicas e fórmulas estruturais das magnetites e resultados 
recalculados (catiões em átomos por fórmula unitária, a.p.f.u.). 

  Felgueiras Reboredo Mua Carvalhosa 
(Oliveira, 2015) 

  n=54 n=7 n=16 n=31 
SiO2 1.14 0.09 0.35 0.51 
TiO2 0.04 0.02 0.27 0.85 
Al2O3 0.15 0.04 0.32 0.24 
Cr2O3 0.07 0.02 0.01 0.16 
Fe2O3 65.49 69.61 67.09 65.10 
FeO 32.31 31.61 31.68 32.28 
MnO 0.02 0.02 0.08 0.03 
MgO 0.02 0.01 0.01 0.04 
CaO 0.03 0.01 0.02 0.01 
BaO 0.01 n.a. n.a. 0.04 
V2O3 0.15 0.10 0.11 0.78 
CoO 0.05 n.a. n.a. 0.10 
ZnO 0.02 n.a. n.a. 0.03 
PbO 0.02 n.a. n.a. 0.04 
Total 99.52 101.51 99.93 100.21 

          

  Felgueiras Reboredo Mua Carvalhosa 
(Oliveira, 2015) 

  n=54 n=7 n=16 n=31 
Si 0.044 0.003 0.011 0.019 
Al 0.007 0.002 0.011 0.011 
Cr 0.002 0.000 0.000 0.005 
Fe3+ 1.896 1.987 1.955 1.872 
Ti 0.001 0.000 0.005 0.024 

Σ 1.95 1.99 1.98 1.93 
Mg 0.001 0.000 0.000 0.002 
Fe2+ 1.039 1.003 1.012 1.035 
Mn 0.001 0.001 0.002 0.001 
Ca 0.001 0.000 0.001 0.000 
Ba 0.000 0.000 0.000 0.001 
V 0.024 0.009 0.006 0.151 
Co 0.001 0.000 0.000 0.003 
Pb 0.000 0.000 0.000 0.000 
Zn 0.000 0.000 0.000 0.001 

Σ 1.07 1.01 1.02 1.19 
Número de iões na base de 4 átomos equivalentes de oxigénio. 
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As hematites analisadas também apresentam fórmula estrutural próxima da ideal e um 

padrão de concentrações de elementos traço semelhante às magnetites, sendo o SiO2, 

TiO2, Al2O3, V2O3, Cr2O3 e CoO as principais impurezas presentes (Tabela 5.8). 

Tabela 5.8: Média das análises químicas e fórmulas estruturais das hematites e resultados 
recalculados (catiões em átomos por fórmula unitária, a.p.f.u.). 

Felgueiras Reboredo Mua Carvalhosa 
(Oliveira, 2015) 

n=48 n=2 n=9 n=126 
SiO2 0.82 0.02 1.28 0.12 
TiO2 0.22 0.02 0.19 0.79 
Al2O3 0.28 0.02 0.41 0.11 
Cr2O3 0.08 0.00 0.03 0.15 
Fe2O3 98.70 98.36 98.78 98.41 
MnO 0.01 0.00 0.06 0.01 
MgO 0.02 0.01 0.01 0.01 
CaO 0.02 0.02 0.02 0.01 
BaO 0.04 n.a. n.a. 0.03 
V2O3 0.19 0.21 0.16 0.11 
CoO 0.09 n.a. n.a. 0.11 
ZnO 0.03 n.a. n.a. 0.04 
PbO 0.04 n.a. n.a. 0.04 

TOTAL 100.54 98.67 100.94 99.94 

Felgueiras Reboredo Mua Carvalhosa 
(Oliveira, 2015) 

n=48 n=2 n=9 n=126 
Si 0.022 0.001 0.032 0.003 
Ti 0.004 0.000 0.004 0.016 
Al 0.009 0.001 0.012 0.004 
Cr 0.002 0.000 0.001 0.003 
Fe3+ 1.949 1.993 1.934 1.963 
Mn 0.000 0.000 0.001 0.000 
Mg 0.001 0.000 0.001 0.000 
Ca 0.001 0.001 0.001 0.000 
Ba 0.000 0.000 0.000 0.000 
V 0.004 0.005 0.003 0.002 
Co 0.001 0.000 0.000 0.002 
Zn 0.000 0.000 0.000 0.001 
Pb 0.000 0.000 0.000 0.000 

Σ 1.99 2.00 1.99 2.00 
Número de iões na base de 3 átomos equivalentes de oxigénio. 

Ao comparar a concentração de alguns elementos traço das magnetites e hematites 

com as análises de rocha total das litologias com ferro (Fe2O3 > 15%) de Felgueiras e 

Carvalhosa, observa-se que a concentração média de Cr2O3, V2O3, CoO, ZnO, PbO, 

CuO e NiO são superiores a concentração em rocha total (Figura 5.17). Esta diferença 
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de concentração pode em alguns casos ser superior a dez vezes, o que indica que estes 

elementos estão concentrados maioritariamente nos óxidos de ferro, quer em Felgueiras 

quer na Carvalhosa. Mesmo que ocorram variações na concentração destes elementos 

traço entre diferentes tipos texturais dos óxidos de ferro (Oliveira, 2015), no geral ocorre 

um padrão semelhante na concentração destes elementos em ambas as áreas, o que 

está em concordância com a covariação positiva observada entre o Fe2O3 e os grupos 

de elementos (Cu+Pb+Zn+Ni+Co) e (Cr+Nb+Ta+V) nas análises químicas de rocha total 

(Figura 5.4 - E e F). 

 
Figura 5.17: Projeção do valor médio dos elementos traço analisados nas magnetites, 

hematites e litologias com ferro (Fe2O3 > 15%) de Felgueiras (magnetites n=54, hematite n=48 
e rocha total n=37) e Carvalhosa (magnetites n=31, hematite=108, e rocha total n=10). Os 

dados da Carvalhosa são de Oliveira (2015). 

Ainda em relação a composição química das magnetites, Dupuis & Beaudoin (2011) 

elaborou diagramas discriminantes com o objetivo de separar magnetites formadas em 

diferentes tipos de depósitos (IOCG, Kiruna, BIF, pórfiros, skarns e vulcanogénicos) 

(Figura 5.18 - A). Ao projetar as análises das magnetites neste diagrama, observa-se 

que as análises das magnetites de Reboredo apresentam uma certa dispersão, porém 

concentram-se principalmente próximo do campo das BIFs (2), de forma parecida com 

as análises das magnetites do Membro Malhada na Carvalhosa (Oliveira, 2015). 

Já as análises da Mua também apresentam uma dispersão considerável e posicionam-

se principalmente perto dos campos das BIFs (2) e IOCG (3). Quanto as análises de 

Felgueiras, estas posicionam-se, em geral, próximo do campo das magnetites do tipo 

Kiruna (1) e IOCG (3) e entre as magnetites dos membros Fragas da Ermida e Malhada 

da Carvalhosa (Oliveira, 2015). Desta forma, as análises das magnetites do Reboredo 

confirmam parte dos dados de Oliveira (2015), enquanto que as análises da Mua e 

Felgueiras mostram padrões químicos ligeiramente diferentes daqueles obtidos por este 

autor. 
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Conforme discutido por Nadoll et al. (2014), o diagrama de Dupuis & Beaudoin (2011) 

parece mais refletir a temperatura de formação das magnetites do que propriamente o 

ambiente de formação das mesmas (Figura 5.18 - B). Isto acontece, pois, os elementos 

traço tendem a ocorrer em concentrações maiores nas magnetites sob temperaturas 

mais elevadas (Nadoll et al., 2014).  Contudo, a composição química dos fluidos 

metamórficos/hidrotermais também irá influenciar quais os elementos que serão 

incorporados nas magnetites. 

 
Figura 5.18: Projeção das microanálises de magnetites de Felgueiras, Reboredo e Mua no 
diagrama de Dupuis & Beaudoin (2011) (A) e Nadoll et al. (2014) (B). Em A e B os campos 
amarelos correspondem as magnetites dos membros Malhada (I) e Fragas da Ermida (II) da 

Carvalhosa (Oliveira, 2015). Em B a seta indica a diminuição da temperatura de formação das 
magnetites. As temperaturas de formação das magnetites são baseadas em dados compilados 
por Nadoll et al. (2014). Magnetites do tipo (1) Kiruna, (2) BIF, (3) IOCG, (4) Pórfiro, (5) Fe-Ti-V, 

(6) Skarn. 

Assim, observa-se que as magnetites de Felgueiras se concentram próximo dos campos 

de temperaturas 200-300ºC e 300-500ºC, enquanto que as magnetites do Reboredo e 

Carvalhosa se posicionam somente no campo de temperaturas entre 200-300ºC. Isto 

indica que os quartzitos com ferro de Felgueiras estiveram sujeitos a temperaturas mais 

elevadas do que os quartzitos com ferro do Reboredo. Quanto às magnetites da Mua, a 

grande dispersão no pequeno número de análises dificulta a interpretação da sua 

localização exata, porém parecem posicionar-se nos campos de temperaturas entre 

200-300ºC e 300-500ºC. 

5.3.5. Grupo dos Fosfatos 

Em relação a família dos fosfatos, estes minerais são relativamente comuns, tendo sido 

encontrados em praticamente todas as amostras. Os primeiros estudos petrográficos 

realizados em Moncorvo dão conta da presença dos principais fosfatos associados as 

mineralizações de ferro, como a apatite, lazulite-scorzalite e rockbridgeite (Orey & 
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Rebelo, 1983; Orey, 1999). Além disto, estudos mais recentes apontam para uma 

diversidade minerais de fósforo muito mais ampla do que pensado inicialmente (Oliveira, 

2015; Figueiras et al., 2015). 

Como visto no capítulo de caracterização petrográfica, a apatite mostrou-se o principal 

mineral de fósforo nas amostras de Felgueiras, quer em superfície, quer em 

subsuperfície, e não foi encontrada nas amostras de superfície da Serra do Reboredo 

ou Mua. Quanto à sua composição química, se observa uma concentração de FeO, 

SiO2, Al2O3 e ETR2O3 (óxidos de ETRs) relativamente maior nas apatites de Felgueiras 

do que nas da Carvalhosa (Tabela 5.9).  

Tabela 5.9: Média das análises químicas e fórmulas estruturais das apatites e resultados 
recalculados (catiões em átomos por fórmula unitária, a.p.f.u.). 

 

média desvio pad. máximo mínimo média desvio pad. máximo mínimo
FeO 1.04 0.90 4.32 0.14 0.31 0.39 1.73 0.00
MnO 0.07 0.06 0.23 0.00 0.21 0.37 1.26 0.00
MgO 0.03 0.05 0.31 0.00 0.01 0.02 0.11 0.00
CaO 52.73 1.47 54.75 47.60 53.68 0.82 54.72 50.79
Na2O 0.07 0.06 0.24 0.00 0.04 0.03 0.09 0.00
K2O 0.04 0.05 0.24 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
P2O5 41.16 0.77 42.96 38.53 42.18 0.73 43.20 40.74
SrO 0.95 1.29 5.86 0.17 1.27 0.66 2.71 0.00
SiO2 0.33 0.43 1.76 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00
TiO2 0.02 0.09 0.63 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00
Al2O3 0.24 0.35 1.88 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00

F 1.40 0.66 2.74 0.25 2.83 0.49 3.67 2.09
Cl 0.10 0.08 0.33 0.01 0.03 0.04 0.18 0.00

ΣETRsL 0.56 0.28 1.33 0.07 0.37 0.27 0.89 0.00
ΣETRsP 0.58 0.42 1.77 0.08 0.32 0.42 1.27 0.00
ΣETRsT 1.14 0.47 2.37 0.31 0.69 0.60 1.91 0.00

% dos óxidos 
em peso 99.12 1.05 101.57 97.04 101.26 1.02 103.32 99.34

-O=F 0.55 0.31 1.15 0.00 1.19 0.20 1.54 0.88
-O=Cl 0.02 0.02 0.07 0.00 0.01 0.01 0.04 0.00
Total 98.55 0.86 100.59 97.04 100.06 0.92 101.77 97.93

média desvio pad. máximo mínimo média desvio pad. máximo mínimo
P 5.90 0.07 6.16 5.73 5.85 0.03 5.92 5.79

Σ 5.90 0.07 6.16 5.73 5.85 0.03 5.92 5.79
Mg 0.01 0.01 0.08 0.00 0.00 0.01 0.03 0.00
Fe+2 0.15 0.13 0.63 0.02 0.04 0.05 0.24 0.00
Mn 0.01 0.01 0.03 0.00 0.03 0.05 0.17 0.00
Na 0.02 0.02 0.08 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00
K 0.01 0.01 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ca 9.57 0.16 9.80 9.05 9.43 0.17 9.66 9.14
Sr 0.09 0.13 0.59 0.02 0.12 0.06 0.26 0.00

Σ 9.87 0.16 10.48 9.44 9.64 0.11 9.81 9.47
F 0.73 0.34 1.45 0.14 1.47 0.24 1.87 1.11
OH* 1.22 0.32 1.84 0.54 0.53 0.24 0.89 0.13
Cl 0.05 0.07 0.28 0.00 0.01 0.01 0.05 0.00

Σ 2.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00 2.00 2.00

n=47 n=24

Felgueiras Carvalhosa (Oliveira, 2015)
n=47 n=24

Felgueiras Carvalhosa (Oliveira, 2015)
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Já a concentração de CaO, P2O5, SrO e F das apatites da Carvalhosa são maiores do 

que as de Felgueiras. Estas variações composicionais são explicadas por diferentes 

graus de incorporação de catiões divalentes no lugar do Ca, como o Fe, Mg e Sr, ou 

mesmo catiões trivalentes (ETRs). Consequentemente, ocorre uma covariação negativa 

em relação a concentração de CaO e a soma de FeO, SrO e ETR2O3 nas apatites de 

Felgueiras (Figura 5.19). Estas substituições podem chegar até quase 9 % da 

composição das apatites, porém a maior parte das análises apresentam de 1 a 4 % de 

concentração destes óxidos. Ainda, pelas proporções entre F e OH na fórmula estrutural 

das apatites, nota-se que predomina o membro da hidroxiapatite em Felgueiras, 

enquanto que na Carvalhosa predomina a flúor-apatite (Tabela 5.9). 

 
Figura 5.19: Variação entre a concentração de CaO e a soma de FeO, SrO e ETR2O3 nas 

apatites associadas as rochas ricas em ferro do Membro Malhada em Felgueiras. 

Quanto a normalização dos ETRs das apatites de Felgueiras e Carvalhosa, observa-se 

que os perfis das duas áreas apresentam um padrão de enriquecimento em ETR 

pesados em relação aos leves e anomalias positivas de Pr, Tb e Tm (Figura 5.20). Uma 

outra característica que só foi possível observar para as apatites de Felgueiras é uma 

anomalia negativa bem marcada de Y. Assim, as apatites de Felgueiras e Carvalhosa 

apresentam um perfil de ETRs com padrão semelhante ao perfil das litologias com ferro 

(Figura 5.5 e Figura 5.7 - A), porém numa escala de concentração maior. Segundo 

Oliveira (2015), na sequência rica em ferro na Carvalhosa ocorrem diferentes tipos de 

fosfatos de cálcio, ferro e ETRs, porém, como visto no capítulo de caracterização 

petrográfica, em Felgueiras predomina a apatite. Consequentemente, pode se inferir 

que em Felgueiras a apatite é o principal mineral portador dos ETRs na sequência rica 

em ferro, exceto pelo Y que apresenta anomalia negativa na apatite. Por outro lado, a 
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concentração deste último elemento na sequência rica em ferro de Felgueiras deve estar 

relacionada com outros minerais como a xenotima. 

 
Figura 5.20: Perfis dos ETRs das apatites de Felgueiras (n=30) e Carvalhosa (n=24) (Oliveira, 

2015) normalizadas pelo PAAS (McLennan, 1989).
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A seguir é realizada uma discussão e interpretação dos dados apresentados nos 

capítulos anteriores. 

6.1. Sedimentologia, Estratigrafia e Ambiente de Deposição 

Em relação à sequência estratigráfica das áreas cartografadas, foram observadas 

algumas semelhanças e diferenças importantes de serem consideradas para a 

interpretação do ambiente de deposição do ferro. Para avaliar a maturidade textural e o 

protólito das rochas presentes na sequência arenigiana do Sinclinório de Moncorvo, 

serão utilizados como referência os trabalhos de Folk (1951), Pettijohn et al. (1972) e 

Herron (1988). 

Antes de se iniciar a discussão sobre a petrologia sedimentar é importante frisar que os 

processos de diagénese, metamorfismo e alteração metassomática que estas rochas 

foram submetidas causaram alterações nas características texturais originais dos seus 

sedimentos, principalmente nos grãos de quartzo. Por isto, a avaliação da sua 

maturidade textural deve ser feita com precaução. Como será visto mais à frente, 

propriedades como esfericidade, arredondamento, tamanho do grão, formato e 

quantidade de matriz certamente foram alteradas por estes processos. Por exemplo, a 

dissolução por pressão relacionada a diagênese terá acarretado mudanças no formato 

dos grãos; a geração de novos grãos causada pela recristalização dinâmica terá 

alterado a distribuição granulométrica do quartzo; e a substituição parcial ou total do 

quartzo por processos de alteração metassomática/metamórfica terá diminuído a sua 

abundância. Ainda assim, algumas porções das rochas onde os grãos de quartzo se 

encontram mais ou menos preservados da recristalização dinâmica e alteração 

metassomática podem dar indicações das texturas sedimentares originais e distribuição 

granulométrica. Além disto, alguns minerais pesados, como o zircão e turmalina, podem 

preservar melhor do que o quartzo as suas texturas sedimentares devido à sua menor 

susceptibilidade a alteração pelos processos supracitados. 

Desta forma, os quartzitos do Membro Ermida em Felgueiras preservados dos 

processos de alteração metassomática (Estampa 4-1 - A a F; Estampa 4-2 - A) 

apresentam quantidades de plagioclase e moscovite menor do que 5% do volume total 

da rocha, o que classifica o seu protólito como um quartzo-arenito, segundo Pettijohn et 

al. (1972) (Figura 6.1). Por outro lado, as lâminas de xistos cinza escuros que ocorrem 

intercaladas no meio destes quartzo-arenitos (Estampa 4-1 - G; Estampa 4-2 - B a D) 

apresentam uma quantidade de moscovite e quartzo com comprimento menor do 30 µm 

maior do 75 % do volume total da rocha, indicando que seu protólito é um pelito (Figura 

6.1). Em relação a classificação de Herron (1988), observa-se que a amostra sem 

laminações de xistos também foi classificada como um quartzo-arenito, enquanto que 
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as outras amostras de quartzitos que apresentam laminações de xistos foram 

classificadas como vaque, litoarenito e sublitoarenitos, dependendo da abundância 

destas lâminas (Figura 5.3). 

 
Figura 6.1: Classificação de arenitos, grauvaques e pelitos segundo a quantidade de grãos de 
quartzo (Q), fragmentos de rocha (FR), feldspato (F) e matriz (<30 µm) (modificado de Pettijohn 

et al., 1972). 

Já a maturidade composicional dos quartzo-arenito é elevada devido à pequena 

quantidade de feldspato, fragmentos líticos e argila, assim como a sua maturidade 

textural. Nas lâminas petrográficas analisadas, se observou que a granulometria dos 

grãos de quartzo varia entre areia fina, muito fina e silte grosso. Já em relação a calibre 

dos seus grãos, estes podem variar entre muito bem calibrados (very well sorted) até 

bem calibrados (well sorted), de acordo com o valor do desvio padrão dos conjuntos de 

grãos medidos. 

Quanto ao grau de arredondamento e ao formato dos grãos de quartzo, estes variam 

entre angulosos até bem arredondados e de esféricos a não esféricos. Contudo, a 

presença de minerais pesados frequentemente com formato esférico e arredondados 

confirma que estas deveriam ser as características dominantes nos grãos de quartzo 
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antes destes passarem pelas modificações impostas pelos processos de diagénese e 

metamorfismo. Além disto, o predomínio dos minerais pesados do tipo ultra estáveis 

(zircão, turmalina e rútilo) em relação aos menos estáveis é outro indicador de elevada 

maturidade destes arenitos (Suguio, 1994). Assim, pode se afirmar que as amostras de 

quartzitos do Membro Ermida da região de Felgueiras apresentam maturidade textural 

variável entre madura e supermadura (Folk, 1951). 

Em relação à sequência detrítica que aflora abaixo das camadas ricas em ferro na região 

da Mua, observou-se macroscopicamente que esta parece ter uma componente pelítica 

relativamente maior do que em Felgueiras (intercalações de xistos gresosos e quartzitos 

finos impuros), embora tenham sido encontrados pouquíssimos afloramentos que 

permitissem uma caracterização litoestratigráfica adequada. Contudo, a descrição feita 

por Sampelayo (1929) da predominância de quartzitos e a presença das icnofácies 

Cruziana e Skolithos abaixo dos níveis ricos em ferro na Mua indicam que se trata da 

mesma unidade estratigráfica que em Felgueiras, o Membro Ermida. 

Assim, as características apresentadas em relação ao Membro Ermida nas regiões de 

Felgueiras e Mua indicam um ambiente de sedimentação do tipo plataforma marinha 

pouco profunda no caso de uma costa dominada pela ação de ondas (Johnson & 

Baldwin, 1986). Contudo, para uma classificação mais precisa do ambiente de 

sedimentação, como planície de sub ou intermaré, é necessário um levantamento mais 

rigoroso da distribuição dos icnofosséis, estruturas sedimentares e maturidade dos 

sedimentos. 

Em direção ao topo da sequência estratigráfica, observa-se nas duas áreas que a 

transição para a unidade superior (Membro Malhada) ocorre gradualmente através da 

intercalação cada vez mais frequente de bancadas de quartzitos com ferro em meio a 

sequência sem ferro (anexo 2 e Figura 4.27). Quanto a sequência rica em ferro em 

Felgueiras e Mua, as duas áreas apresentam em comum a presença de óxidos de ferro 

e fosfatos, contudo se diferenciam quanto algumas características sedimentológicas e 

petrográficas importantes, além da presença de filossilicatos de ferro. 

Em Felgueiras, a sequência rica em ferro é composta por bancadas centimétricas a 

decimétricas de quartzitos impuros, xistos gresosos e intercalações de lâminas de 

quartzitos finos e xistos (Estampa 4-3; Estampa 4-4). Como observado em algumas 

lâminas petrográficas, a quantidade de quartzo chega a ser tão escassa ao ponto de 

corresponder a somente 10% do volume total da rocha, enquanto que os minerais 

principais passam a ser a magnetite, chamosite e anite. A textura dos grãos de quartzo 

encontra-se substancialmente alterada devido aos processos de alteração 

metassomática/metamórfica, porém observa-se que estes grãos possuem 

granulometria variável entre areia fina a muita fina, sendo que também ocorre areia 
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média a muito grossa, mas de forma restrita. Em relação aos minerais pesados, 

observou-se a presença bem mais escassa destes grãos em relação aos quartzitos do 

Membro Ermida. Assim, se considerarmos que os filossilicatos e óxidos de ferro 

constituem parte da matriz (<30 µm) e levando em conta a ausência de feldspatos e 

fragmentos líticos, o protólito da sequência rica em ferro em Felgueiras irá variar entre 

um pelito e um quartzovaque com ferro, dependendo da proporção dos grãos na fração 

areia e < 30 µm (Figura 4.20). Já em relação a classificação de Herron (1988), o protólito 

de maior parte das amostras irá variar entre arenito ferruginoso e xisto ferruginoso. 

Desta forma, o ambiente de sedimentação desta unidade também deve ter sido uma 

plataforma marinha, porém um pouco mais profunda pois a energia de transporte terá 

sido menor para permitir a deposição da matriz silto-argilosa (provavelmente abaixo do 

nível de base das ondas). Além disto, as estruturas sedimentares preservadas, como 

laminações plano paralelas, figuras de carga e pseudonódulos, são características de 

ambientes de sedimentação com energia de transporte relativamente mais baixa e 

menor grau de retrabalhamento sedimentar do que os quartzitos puros do Membro 

Ermida. 

Já na Mua, o Membro Malhada é caracterizado petrograficamente por bancadas de 

quartzitos com seixos (Estampa 4-13; Estampa 4-14; Figura 4.26) e intercalações de 

níveis centimétricos a decimétricos de quartzitos finos a xistos cinza claros formados 

por quartzo, moscovite e fosfatos (Estampa 4-20). Além da granulometria 

significativamente maior dos quartzitos com seixos, a presença de fragmentos líticos é 

um outro indicativo de maturidade sedimentar menor do que observado em Felgueiras 

(Estampa 4-15 - C; Estampa 4-16). Desta forma, o protólito das rochas ricas em ferro 

na Mua varia entre um quartzovaque até um grauvaque lítico com ferro, dependendo da 

proporção entre fragmentos líticos e grãos de quartzo (Figura 6.1). Ainda, segundo Folk 

(1954), deve-se acrescentar o termo “com seixos” devido a presença de 5 % a 30 % de 

seixos em relação ao volume total da rocha. 

Em relação as bancadas de quartzitos finos a xistos cinza claros que ocorrem 

intercalados no meio da sequência rica em ferro na Mua, estas apresentam contato 

brusco e concordante com as encaixantes, indicando mudanças rápidas na energia do 

transporte e origem do sedimento (Estampa 4-18 - A a E). Recentemente, Teixeira et al. 

(2015) discute a possibilidade de que estas camadas quartzo-moscovíticas 

correspondam a depósitos de cinza vulcânicas distais devido às suas características 

litoestratigráficas e ao frequente registo de depósitos deste tipo associado a sequências 

sedimentares do Ordovícico Inferior na Zona Centro Ibérica. Contudo, como visto na 

caracterização petrográfica, a ausência de feldspato e caulinite e relativa abundância de 

fosfatos e grãos detríticos de zircão desfavorecem esta hipótese (Estampa 5-15) 
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(McPhie et al., 1993). Por outro lado, os diagramas de elementos maiores e menores 

demonstram um forte enriquecimento em P2O5, SrO e ETRs+Y associado ao aumento 

da componente pelítica, o que é indicado pela covariação positiva destes elementos 

com o Al2O3 e K2O (Figura 5.3 e Figura 5.4). Assim, esta diferenciação geoquímica 

indica a participação de um processo de fosfogénese na formação destas rochas, o que 

é identificado pelo vector 3 nos diagramas, além da contribuição detrítica. 

Quanto a granulometria dos quartzitos e xistos cinza claros intercalados em meio a 

sequência rica em ferro, os grãos de quartzo variam de areia fina a silte grosso. Além 

dos grãos de quartzo, ocorrem minerais pesados, como zircão e turmalina, que variam 

de arredondados e sub angulosos. Em relação a matriz, esta é formada por moscovite 

e grãos de quartzo e fosfatos com comprimento menor do que 30 µm, podendo ocorrer 

em quantidades muito variáveis. Desta forma, o protólito destas rochas varia entre um 

quartzo-arenito fino a um pelito, segundo Pettijohn et al. (1972). Semelhantemente, o 

diagrama geoquímico de Herron (1988) classifica estas rochas como arenitos 

subarcóseos e xistos, dependendo da proporção entre quartzo e moscovite. 

Assim, em relação ao ambiente de deposição da sequência rica em ferro na região da 

Mua, esta deve ter sido uma plataforma marinha com energia de fluxo variando 

fortemente num período de tempo muito curto para permitir a deposição dos quartzitos 

ferríferos com seixos intercalados com bancadas de quartzitos finos a xistos cinza claros 

com fosfatos. A presença de estratificações entrecruzadas de grande porte nos 

quartzitos ferríferos com seixos indica momentos de alta energia de transporte, superior 

ao observado em Felgueiras. 

Por outro lado, o processo de sedimentação dos quartzitos finos e xistos cinza claros 

está relacionado a deposição de sedimentos muito finos (areia fina, silte e argila) durante 

períodos de drástica redução da energia do transporte. A granulometria fina e a 

presença de estrutura interna maciça e laminações plano paralelas sugerem uma 

deposição por decantação de sedimentos em suspensão ou por transporte abaixo da 

velocidade crítica para a formação de marcas onduladas. Contudo, estes processos de 

sedimentação não explicam a presença nódulos e lentes com mineralogia e 

características texturais idênticas aos dos níveis de quartzitos cinza claros na Mua e 

Reboredo (Estampa 4-12; Estampa 4-17), o que abre a possibilidade para a contribuição 

de outros processos. A formação de nódulos ricos em fosfatos é algo relativamente 

comum em sequências estratigráficas fanerozoicas (Tourtelot & Cobban, 1968; Soudry 

& Lewi, 1988; Marshall-Neil & Ruffell, 2004). Segundo Marshall-Neil & Ruffell (2004), o 

processo de formação de nódulos fosfatados em formações cretácicas na Irlanda do 

Norte estaria relacionado com: (1) saturação do meio líquido em moléculas que 

contenham P, (2) baixas concentrações de Mg no meio, (3) níveis de pH adequados, (4) 
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condições favoráveis para a deposição de apatite ao invés de carbonatos de cálcio e (6) 

uma baixa taxa de deposição de sedimentos clásticos e ferruginosos. 

Assim, a formação de coágulos ricos em P em meio aos grãos de areia fina e silte daria 

origem a uma espécie de mucilagem no leito marinho. As mucilagens são substâncias 

viscosas com propriedades adesivas e espessantes, servindo como veículo de mistura 

com substâncias sólidas. No caso da Mua e Reboredo, pode ser que esta mucilagem 

também tenha sido formada por Si dissolvido na água marinha, além do próprio P. Desta 

forma, segundo o modelo de Marshall-Neil & Ruffell (2004), a formação destes nódulos 

está relacionada a precipitação de coágulos na superfície de partículas nucleantes. A 

continuidade deste processo levaria a formação de auréolas em torno destes grãos até 

que, ao final, haveria uma massa formada por um cimento fosfático (Figura 6.2). A 

continuidade do processo de formação destes nódulos levaria a formação de lentes 

(Estampa 4-17 - G) e, por último, camadas com continuidade na ordem de dezenas a 

centenas de metros de extensão sob o leito marinho (Estampa 4-11 - B). 

 
Figura 6.2: Estágios de formação de nódulos fosfáticos: (I) precipitação de coágulos fosfáticos 
na superfície dos grãos nucleantes (G); (II) crescimento dos coágulos na forma de colunas; (III) 

formação de auréolas em torno dos grãos; (IV) formação de agregados com dimensões 
maiores; (V) preenchimento quase total dos espaços intergranulares pelo cimento fosfático. 

Eventualmente algumas cavidades podem ficar preservadas (s) (Marshall-Neil & Ruffell, 2004). 

Outra possibilidade seria a formação destes níveis abaixo da interface água / sedimento 

através de processos de cimentação sin-diagenética. Este processo de litificação 

precoce dos nódulos, lentes e camadas poderia ser igual ao descrito anteriormente, 

porém abaixo do leito marinho, formando superfícies de endurecimento. É interessante 

notar que estes níveis, nódulos e lentes de quartzitos finos e xistos cinza claros com 

fosfatos se formam onde a sequência rica em ferro é mais espessa, como na Mua e 

Reboredo e não em Felgueiras, indicando uma relação direta entre os processos de 

deposição química do Fe, P e, possivelmente, Si, como já apontado por diversos autores 

(Heikoop et al., 1996; Petranek & Van Houten, 1997; Pufahl, 2010). Além disto, a 

repetição destes níveis ao longo da sequência rica em ferro indica uma ciclicidade na 

sua formação. 



CAPÍTULO 6 
DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

227 

Em relação ao transporte do ferro em Moncorvo, parece ser mais provável que o 

principal mecanismo tenha sido através de nanopartículas ou colóides de oxihidróxidos 

de ferro férrico do que na forma de grãos detríticos de óxidos de ferro (Orey, 1999; 

Raiswell, 2011). Inclusive, partículas coloidais de oxihidróxidos de Fe e Mn possuem a 

capacidade de adsorverem moléculas inorgânicas/orgânicas devido a sua carga 

eletrostática superficial (Figura 6.3). Estas moléculas podem ser compostas por 

diferentes metais traço, como os ETRs, Ba, Cu, Pb, Zn, Ni, Co e V, e são incorporados 

na estrutura do óxido de ferro no momento da sua formação, assim como acontece com 

os nódulos de Fe-Mn no fundo dos oceanos (Koschinsky & Hein, 2017). Isto, por sua 

vez, explica a elevada concentração destes elementos encontrada nas micro-análises 

dos óxidos de ferro e nas análises da sequência rica em ferro em Felgueiras (Figura 5.4 

- E e F e Figura 5.17).

Figura 6.3: Esquema simplificado do processo de adsorção de metais traço na superfície de 
partículas de Fe e Mn. Após a precipitação, estes metais traço entram na estrutura dos óxidos 

de ferro (adaptado de Koschinsky & Hein, 2017). 

Assim, logo após a deposição dos colóides de oxihidróxidos de ferro no leito marinho, 

inicia-se o processo de diagénese. Abaixo da interface sedimento/água, o meio pode 

tornar-se anóxido devido ao consumo do oxigénio por organismos que decompõe a 

matéria orgânica presente no meio dos sedimentos, causando a formação de magnetite 

e apatite (Pufahl, 2010; Taylor & MacQuaker, 2011). Este modelo de diagénese mineral 

controlado pela ação de micro-organismos parece encaixar-se bem em Moncorvo, 

especialmente na sequência rica em Felgueiras. Lá, foi observado uma relação direta 

entre a concentração de magnetite, apatite e grafite através da intercalação de 

microlâminas de apatite e grafite no meio de uma matriz composta essencialmente por 

magnetite, chamosite e anite (Estampa 5-4). Numa situação semelhante, em Zamora 

existem registos de restos fósseis de bactérias do tipo Girvanella associados aos 

ironstones arenigianos (Fernández & Moro, 1996). Já na Mua, os grãos de lazulite-
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scorzalite com esfericidade variando de alta a baixa e bem arredondados também 

podem ter uma origem orgânica (Estampa 6.13 - D e E), porém é necessário averiguar 

isto detalhadamente. Estes grãos de lazulite-scorzalite de possível origem orgânica 

diferenciam-se dos de origem metassomática por terem contornos bem definidos e não 

serem límpidos (apresentam muitas inclusões de óxidos de ferro). 

Retomando a questão da deposição do ferro, a alternância de lâminas, ora ricas em 

grãos de quartzo, ora ricas em minerais de ferro, tanto em Felgueiras como na Mua e 

Reboredo, provavelmente indica variações na energia do fluxo e/ou suprimento de 

sedimentos na bacia, na qual, durante períodos de menor energia, as partículas 

coloidais de ferro seriam depositadas intercaladas aos períodos de maior energia 

(Estampa 4-4; Estampa 4-11 - E; Estampa 4-17 - B). Apesar das evidências da origem 

coloidal do ferro, alguns grãos de magnetite com núcleo de cromite foram identificados 

em Moncorvo (Orey, 1999; Oliveira, 2015). Orey (1999) atribui uma origem detrítica para 

estes grãos e, consequentemente, para todo o jazigo. Contudo, estes grãos com núcleo 

de cromite representam somente uma pequena fração dos grãos da sequência rica em 

ferro na Mua e Reboredo, não podendo ser generalizado para todo o jazigo. Além do 

mais, parece pouco provável que a origem do jazigo de Moncorvo esteja relacionada 

com a erosão de uma BIF como sugere este autor, pois grãos de magnetite com núcleo 

de cromite não é algo muito comum em BIFs. 

Em relação aos oólitos, estas estruturas não foram observadas na sequência rica em 

ferro em Moncorvo pois, durante a deposição do Membro Malhada em Moncorvo, as 

condições hidrodinâmicas e a taxa de sedimentação não devem ter sido as mais 

propícias para tal. Segundo o modelo de formação dos oólitos na interface água/leito 

discutido na revisão sobre os depósitos de ferro, as correntes de tração seriam 

responsáveis pelo retrabalhamento dos colóides de oxihidróxidos de ferro recém 

precipitados no fundo marinho, o que também depende de baixas taxas de deposição 

de sedimentos detríticos. 

Assim, após a deposição dos colóides de oxihidróxidos de ferro, a formação dos 

minerais de ferro irá depender das condições físico-químicas do meio (Figura 3.3 e 

Figura 3.4). Para discutir a autigénese/diagénese dos minerais de ferro de Moncorvo é 

primeiro necessário identificar os principais conjuntos mineralógicos presentes. Como 

descrito na caracterização petrográfica e química mineral, a sequência rica em ferro em 

Felgueiras preservada de processos de alteração supergénica caracteriza-se pela 

associação mineralógica magnetite + chamosite + anite + apatite. Já no Reboredo, o 

principal óxido de ferro nas amostras de superfície estudadas é a martite com núcleo de 

magnetite. Além disto, Orey & Rebelo (1983) também encontraram em todas as suas 

amostras de sondagem pequenos vestígios de magnetite no interior dos grãos de 
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martite, sendo que nas zonas mais profundas do Reboredo a magnetite chega a ser 

praticamente o único mineral de ferro. Desta forma, a sequência rica em ferro no 

Reboredo isenta da alteração supergénica é caracterizada pela associação magnetite + 

moscovite + fosfatos. 

Assim, a hematite ou magnetite formaram-se inicialmente durante a autigénese / 

diagénese do jazigo de ferro de Moncorvo, pois as três áreas, Felgueiras, Reboredo e 

Mua, apresentam anomalias negativas de CeSN (Figura 5.3) (Bau & Dulski, 1996; Pufahl, 

2010; Taylor & MacQuaker, 2011). A matéria orgânica presente nos sedimentos deve 

ter sido fundamental para que o meio se tornasse redutor, uma vez que esta seria 

decomposta por bactérias. Hoje esta matéria orgânica encontra-se na forma de grafite. 

Contudo, ainda é necessário explicar o porquê de na sequência rica em ferro em 

Felgueiras haver uma grande quantidade chamosite e anite e no Reboredo a moscovite 

ser predominante. 

Esta diferença está certamente relacionada ao facto de que a magnetite se forma em 

condições de Eh diferentes dos silicatos de ferro (Figura 6.4). Num meio redutor a 

hematite é a primeira a formar-se, seguida pela magnetite e depois por filossilicatos de 

ferro, à medida que este meio se torna mais redutor. Contudo, isto ocorre somente em 

condições de baixa concentração de S e CO2, caso contrário formar-se-ão pirite e 

siderite (Taylor & Curtis, 1995; Taylor & MacQuaker, 2011). Assim, pode deduzir-se que 

na região da Mua e Reboredo, as condições de sedimentação eram redutoras, mas não 

o suficiente para permitir a formação de filossilicatos de ferro. 

 
Figura 6.4: Diagrama de Eh vs atividade de HS– com os campos de estabilidade de óxidos, 

silicatos de sulfuretos de ferro (adaptado de Taylor & Curtis, 1995). 
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Por outro lado, em Felgueiras houve condições para a formação de magnetite e silicatos 

de ferro, possivelmente a berthierine. Este mineral é uma fase metaestável que 

converte-se para chamosite quando a temperatura é maior do que 100ºC (Curtis, 1995; 

Maynard, 1986). Já em relação a moscovite presente na sequência rica em ferro da Mua 

e Reboredo, pelo menos parte deste mineral deve ter-se formado a partir da 

diagénese/metamorfismo da ilite (Merriman & Frey, 1999). Desta forma, apesar das 

rochas presentes no Sinclinório de Moncorvo terem passado por metamorfismo regional 

na fácies xisto-verde (como será visto à frente), a sua mineralogia reflete a composição 

do seu protólito e as condições de sedimentação. 

Na verdade, a presença de quartzitos com ferro com a associação mineral magnetite + 

chamosite + apatite não é única e exclusiva de Felgueiras. Nas zonas mais profundas 

da sequência rica em ferro no Reboredo, geralmente abaixo dos 100 m de profundidade, 

também há rochas com esta associação mineral (Orey & Rebelo, 1983). Assim, é 

provável que este tipo de minério (magnetite + chamosite + apatite) no Reboredo tenha 

uma relação genética com a sequência rica em ferro de Felgueiras. Já na Mua este tipo 

de minério não é observado. 

Em relação as correlações estratigráficas, observou-se na base das colunas 

apresentadas (Figura 4.22, Figura 4.27 e Figura 4.28) a mesma sequência arenosa fina 

caracterizada pela presença de estratificações plano paralelas e bioturbações das 

icnofácies Skolithos e Cruziana. Acima desta, em todas as áreas ocorre a sequência 

rica em ferro caracterizada por quartzovaques, dado que são arenitos com matriz 

abundante. Na Mua, os quartzovaques ricos em ferro apresentam seixos e foi medido 

cerca de 50 metros de espessura para esta sequência, porém sondagens realizadas 

pela Ferrominas E.P. indicam até 110 metros de espessura (Orey & Rebelo, 1983; 

Catarino, 2009). Por outro lado, em Felgueiras a espessura média da sequência rica em 

ferro é de cerca de 15 metros. Já no Sector de Felgar, ao norte da Mua, a espessura da 

sequência rica em ferro não ultrapassa os 5 metros, porém não foi observado o seu teto. 

Em relação a unidade ao teto da sequência rica em ferro, Membro Fragas da Ermida, 

esta só foi observada em Felgueiras e é caracterizada por uma redução da 

granulometria dos sedimentos. 

Assim, com base nas características descritas anteriormente, é apresentada uma 

tentativa de correlação entre as colunas estratigráfica destas áreas (Figura 6.5). É 

possível observar nas três áreas a transição de uma sequência arenítica fina sem ferro 

para uma sequência arenítica com ferro, porém enquanto que em Felgueiras ocorre uma 

redução da granulometria da base para o topo o mesmo não ocorre nas outras áreas. 

Além disto, o facto de não se ter observado a unidade acima das sequências ricas em 

ferro na Mua e Felgar não permite saber que tipo de variação granulométrica ocorre em 
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direção ao topo da sequência. Contudo é bem provável que tenha ocorrido uma redução 

granulométrica, uma vez que foram observados xistos e xistos gresosos nos blocos à 

leste e oeste separados da Mua por zonas de falha com direção N-S. 

Em relação ao ambiente de sedimentação da Formação Marão, as pesquisas anteriores 

apontam para uma deposição em plataforma marinha, numa costa dominada pela ação 

de ondas e durante um evento de transgressão (Sá, 2005; Sá et al., 2005). Assim, com 

base nos dados sedimentológicos e petrográficos apresentados para os membros 

Ermida, Malhada e Fragas da Ermida na região do Sinclinório de Moncorvo, é bem 

provável que a sedimentação destas unidades tenha ocorrido neste mesmo contexto 

sedimentar. Desta forma, o Membro Ermida teria se depositado num ambiente de 

plataforma pouco profunda, acima do nível de base das ondas (zona de intermarés?). 

Em seguida, logo no início da transgressão marinha, ocorre a sedimentação do Membro 

Malhada. A sequência rica em ferro em Felgueiras foi depositada numa plataforma 

marinha em condições mais distais, pois predominam sedimentos com granulometria 

mais fina (formados por areia média/fina, silte e argila), estratificações plano paralelas 

e mineralogia formada sob condições anóxidas com Eh mais negativo para permitir a 

formação de silicatos de ferro. 

Já as sequências ricas em ferro da Mua e Reboredo devem ter sido depositadas numa 

plataforma intermédia, mais próxima da costa, por causa da sua granulometria mais 

grossa e estruturas sedimentares de ambiente com maior energia de transporte (Figura 

6.6). Além disto, na Mua e Reboredo a bacia de sedimentação dever ter tido uma 

geometria diferente do que em Felgueiras para permitir a acumulação de uma sequência 

rica em ferro mais espessa (até 120 m), talvez na forma de uma depressão. Já as 

condições físico-químicas na Mua e Reboredo eram anóxidas, mas não o suficiente para 

permitir a formação de filossilicatos de ferro, como em Felgueiras. Na Serra do 

Reboredo, a presença de quartzitos com magnetite e clorite na base da sequência rica 

em ferro seguida por quartzitos com martite e moscovite no topo (Orey & Rebelo, 1983) 

sugere uma transição de um meio mais anóxido para um menos anóxido. 

Posteriormente, a deposição da sequência rica em ferro chega ao fim e inicia-se a 

deposição de uma sequência predominantemente pelítica, o Membro Fragas da Ermida. 

Além da granulometria fina, a presença de icnofácies Cruziana e ausência Skolithos 

nesta unidade, pelo menos nas áreas cartografadas, são indicativos de sedimentação 

em ambiente marinho mais profundo numa costa dominada pela ação de ondas 

(Johnson & Baldwin, 1986). 
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Figura 6.5: Correlação entre as colunas estratigráficas das áreas de Felgueiras, Mua e Felgar. 
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Figura 6.6: Correlação entre as colunas estratigráficas das áreas de Felgueiras, Mua e Felgar 

(adaptado de Pufahl, 2010). 

Por outro lado, Orey (1999) interpreta que a sedimentação do ferro da Formação Marão 

no Sinclinório de Moncorvo tenha ocorrido em lagunas costeiras com influência de 

deltas. Contudo, este autor não apresenta provas contundentes que permitam descartar 

o modelo de deposição em plataformas marinhas, como bioturbações exclusivas deste 

tipo de ambiente (marcas de plantas, por exemplo). Assim, o modelo de deposição 

proposto para os ironstones arenigianos do Sinclinório de Moncorvo numa plataforma 

marinha no início de uma transgressão encontra-se de acordo com a interpretação da 

sedimentação de outros ironstones ao longo da plataforma gondwânica durante o 

Ordovícico (Gutiérrez-Marco et al., 1984; Young, 1992; Fernandéz & Moro, 1998). 

Apesar disto, o modelo proposto por Orey (1999) também não pode ser completamente 

descartado sem que sejam apresentadas evidências que excluem esta possibilidade. 

Em relação à origem do ferro de Moncorvo, as anomalias de EuSN encontradas nas 

amostras de Felgueiras, Reboredo e Mua apontam para uma origem continental, 

(EuSN/Eu*)SN=1.18, porém não se pode descartar por completo a possibilidade de 

alguma contribuição vulcânica submarina pois algumas amostras apresentam pequenas 

anomalias positivas com valor máximo de 1.39 (Klinkhammer et al., 1983; Derry & 

Jacobsen, 1990; Bekker et al., 2010). Comparativamente, o ironstone da Indonésia 

apresenta uma anomalia no valor de 1.44, o que é coerente com a sua fonte hidrotermal 

submarina (Heikoop et al., 1996). 

Além disto, a elevada concentração de Cr, V, Co, Zn, Pb, Cu e Ni nos óxidos de ferro e 

em rocha total indicam uma possível contribuição de vulcanismo máfico na formação 

destas rochas (Khan & Naqvi, 1996). Assim como referido por Fernandez & Moro (1998), 

esta contribuição poderia ser através de vulcanismo submarino ou do intemperismo e 
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erosão de rochas desta natureza no continente. Na região de Eucísia, próximo de 

Moncorvo, ocorrem rochas vulcânicas básicas interestratificadas com a sequência 

sedimentar de Arenigiano inferior-médio (Formação Eucísia), um pouco mais velhas que 

a Formação Marão (Sá, 2005; Sá et al., 2005). Por outro lado, Sturesson (2003) 

interpreta uma origem essencialmente vulcânica para os ironstones ordovícicos do Mar 

Báltico, devido a presença de cinzas vulcânicas intercaladas aos níveis de ferro, dentro 

outras evidências. 

6.2. Deformação e Metamorfismo 

Após a apresentação das principais características sedimentares e estratigráficas das 

áreas estudadas segue uma discussão e interpretação das principais estruturas de 

deformação presentes no Sinclinório de Moncorvo. 

Ao longo das últimas décadas, alguns estudos foram realizados com o objetivo de se 

compreender melhor a formação das estruturas de deformação na região de Torre de 

Moncorvo, o que constitui um importante ponto de partida para a interpretação 

cinemática das estruturas observadas nas duas áreas mapeadas (Dias, 1986; Dias & 

Ribeiro, 1994; 1995; Dias et al., 2003). No Sinclinal da Mua, esta interpretação é ainda 

mais importante para tentar explicar a razão pela qual há uma maior abundância de 

especularite e uma xistosidade metamórfica mais penetrativa do que no restante do 

jazigo. Além disto, é importante que este modelo compreenda a formação dos seus 

diferentes tipos de estruturas de estiramento e as dobras com vergência para norte e 

sul nos níveis de quartzitos finos e xistos cinza claros e nas fendas de tração. 

Durante o desenvolvimento do regime de deformação transpressivo que caracteriza a 

1ª fase da Deformação Varisca (Dias & Ribeiro, 1994), a componente de cisalhamento 

puro é responsável pela formação dos dobramentos de primeira e segunda ordem na 

região de Torre de Moncorvo, enquanto que nos flancos curtos das dobras assimétricas 

predomina o cisalhamento simples e desenvolvem-se zonas de desligamento esquerdo 

devido ao processo de partição da deformação (Dias et al., 2003). A análise da 

deformação finita levada a cabo por Dias et al. (2003) utilizando o método normalizado 

de Fry permitiu concluir que o cisalhamento flexural, combinado com o cisalhamento 

esquerdo foi um dos mecanismos de dobramento ativos durante a primeira fase de 

deformação varisca na região do Sinclinório de Moncorvo (Figura 6.7). 
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Figura 6.7: Bloco diagrama ilustrando a ação conjunta das componentes de desligamento 

esquerdo e cisalhamento flexural (adaptado de Dias et al., 2003). 

Consequentemente, no Sinclinal da Mua, o desligamento esquerdo forma-se 

discretamente ao longo do flanco sul e está confinado principalmente à sequência rica 

em ferro. Assim, o seu desenvolvimento ocorre de forma disseminada e propicia a 

formação de uma xistosidade metamórfica (S1) às vezes com padrão anastomosado ou 

sigmoidal ao longo da estratificação (Estampa 4-23; Estampa 4-24; Estampa 4-25). Já 

a estratificação, por sua vez, torna-se cinematicamente ativa durante a deformação. 

Além disto, este processo teria propiciado o desenvolvimento das estruturas de 

estiramento mineral no flanco sul do Sinclinal da Mua, caracterizadas pelo alinhamento 

dos cristais de especularite, moscovite e elipses de lazulite-scorzalite (Estampa 4-22; 

Estampa 4-26; Estampa 4-27). A concentração da partição da deformação na sequência 

rica em ferro dá-se por causa da sua menor resistência reológica do que a sequência 

inferior pobre ferro e rica em quartzo (Siemes et al., 2003; Gonçalves et al., 2012; 2015). 

Mais adiante, durante a discussão sobre o desenvolvimento das texturas petrográficas, 

será feita uma discussão detalhada sobre a influência dos óxidos de ferro nos 

mecanismos de deformação destas rochas. 

Dando sequência à discussão anterior, o processo de partição da deformação também 

teria causado a rotação dos elementos que fazem parte da estratificação, como os 

seixos dos quartzitos com ferro e nódulos de quartzitos finos e xistos cinza claros 

(Estampa 4-16 - A; Estampa 4-17 - D e E). Este processo ocorre preferencialmente ao 

longo de domínios onde predomina a componente de desligamento esquerdo em 

relação à componente de encurtamento devido à deformação não coaxial. Em 

contrapartida, o cisalhamento flexural poderia ser o mecanismo responsável por causar 

a formação de zonas de cisalhamento paralelas à estratificação e com sentido para sul 

(Figura 6.7). A progressão deste processo levaria à formação de dobras com vergência 

para a mesma direção ao longo da estratificação, como nos níveis ou lentes de 

quartzitos finos e xistos cinza claros (Figura 6.8 - A e B). Por outro lado, quando o bloco 

relativamente ao muro se desloca a uma velocidade maior do que o bloco em relação 
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ao teto, ocorreria uma mudança no sentido da zona de cisalhamento, para norte, o que 

causaria a formação de dobras com sentido oposto (Figura 6.8 - C). 

 
Figura 6.8: Estratificação sedimentar apresentada segundo um perfil N-S. A - Início do 

desenvolvimento do cisalhamento flexural. B - Formação de pequenas dobras com vergência 
para sul nos leitos de quartzitos finos cinza claros. C - O aumento da velocidade de 

deslocamento do bloco ao muro causa a inversão no sentido do cisalhamento e formação de 
dobras com vergência para norte nos mesmo leitos. 

Estas zonas de cisalhamento também poderiam ter sido responsáveis pela formação 

das fendas de tração oblíquas à estratificação (Estampa 4-21). Quando o sentido do 

cisalhamento fosse para sul, seriam formadas fendas de tração com mergulho também 

no mesmo sentido (Figura 6.9 - A) e a continuidade deste processo levaria à deformação 

dos filões de quartzo com vergência também para sul (Figura 6.9 - B). Se houvesse uma 

mudança relativa no sentido do cisalhamento flexural devido ao deslocamento do bloco 

a muro mais rápido do que o bloco a teto, estes filões de quartzo seriam deformados 

com vergência para as duas direções (Figura 6.9 - C). 

 
Figura 6.9: A - Formação de fendas de tração com mergulho com o mesmo sentido que o 

cisalhamento. B - Deformação dos filões de quartzo com vergência igual ao sentido do 
cisalhamento. C - O deslocamento do bloco ao muro é maior do que o bloco ao teto, o que 
causa a formação de um cisalhamento com sentido para norte e formação de dobras com 

vergência para norte nos mesmo leitos. 

Assim, as estruturas de deformação geradas durante a primeira fase da orogenia varisca 

no Sinclinal da Mua encontram-se ilustradas no bloco diagrama da Figura 6.10. 
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Figura 6.10: Bloco diagrama do Sinclinal da Mua ilustrando a atuação do desligamento 
esquerdo e cisalhamento flexural preferencialmente na sequência rica em ferro e o 

desenvolvimento das diferentes estruturas de deformação. 

Por outro lado, em Felgueiras parece ter predominado somente a componente de 

cisalhamento puro durante a fase deformação D1 pois não se observou a formação de 

zonas de desligamento como na Mua. Como prova disto, a principal lineação encontrada 

foi a de interseção entre S0 e S1, sendo relativamente raras as lineações de estiramento 

mineral. Assim, D1 foi responsável por causar a formação de dobramentos assimétricos 

com comprimento de onda com até centenas de metros (Figura 4.21 e Estampa 4-8) e 

o desenvolvimento de uma clivagem de fractura (S1). Eventualmente ocorreu o

rompimento do flanco curto destas dobras, porém, sem causar a formação de zonas de

desligamento devido a partição da deformação D1.

A 2ª fase de deformação varisca (D2) não chegou a afetar as rochas do Sinclinório de

Moncorvo e do anticlinório de Carviçais, pelo menos nas áreas de Felgueiras e Mua,

uma vez que esta fase se caracterizou pela reativação de estruturas D1 e formação de

cavalgamentos de alto ângulo com inclinação para norte, como os de Souto da Velha e

Ribeira do Inferno (Dias, 1986). A fase de deformação D3 está associada à instalação

dos maciços graníticos e à transição dos regimes de cisalhamento tangenciais para

regimes de cisalhamento transcorrentes (Dias, 1986). Esta fase de deformação é

caracterizada por uma clivagem pouco penetrativa associada a dobramentos

controlados por cisalhamentos esquerdos com direção ENE-WSW e os seus

conjugados NW-SE (Dias, 1986).
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Já a deformação tardi-varisca é marcada pela reativação de estruturas pretéritas em 

regime frágil e caracterizada por um conjunto de desligamentos tardi-variscos e pela 

formação de kink-bands e dobras chevron (Dias,1986). Estes desligamentos 

manifestam-se por uma fraturação mais ou menos intensa e a formação de um conjunto 

de desligamentos esquerdos com direção N-S a NNE-SSW, em que se destaca a Falha 

da Manteigas-Vilariça-Bragança. A reactivação destas estruturas durante a Orogenia 

Alpina foi responsável pelo soerguimento e rebaixamento de blocos, como se observa 

a leste e oeste da Mua e na região de Felgueiras (Figura 4.21 e Figura 4.25) (Ribeiro & 

Rebelo 1971; Rebelo & Ribeiro 1977; Dias, 1986; Pereira et al., 2014). 

Em relação ao metamorfismo que afetou as áreas de Felgueiras e Mua, observa-se 

principalmente um metamorfismo prógrado do tipo Barroviano, tendo alcançado a fácies 

xisto verde. Este evento metamórfico (M1) está relacionado à fase D1 da orogenia 

varisca, que afetou a ZCI de forma generalizada (Dallmeyer et al., 1997; Ábalos et al., 

2002; Valle Aguado et al. 2005), sendo caracterizado em Felgueiras pela associação 

mineral chamosite, anite, grunerite e moscovite, enquanto que na Mua o principal 

mineral é a moscovite. Contudo, a presença de porfiroblastos de andaluzite na Mua 

evidencia a influência do metamorfismo de contacto (MC) resultante da intrusão do 

granito no núcleo do Anticlinório de Carviçais durante a fase D3 varisca (Pereira et al., 

2014). De igual modo, a presença de clorite, biotite, grunerite, moscovite e andaluzite 

na Carvalhosa indica uma mesma trajetória metamórfica para esta área (Oliveira, 2015). 

Em Felgueiras, onde se teve acesso a amostras de sondagem, observou-se ao 

microscópio óptico o processo de transformação da chamosite em biotite. Além disto, 

através das microanálises também foi possível observar a transição química gradual 

que ocorre entre as chamosites dos grupos C1 e C2 para as biotites (Figura 5.12), porém 

ainda não se pode descartar por completo a possibilidade de que esta reação tenha 

ocorrido no sentido inverso. De qualquer forma, é possível afirmar que o metamorfismo 

relacionado a fase D1 alcançou a zona da biotite. 

Quanto a temperatura do evento M1, os dados obtidos a partir da equação de Jowett 

(1991) indicam que em Felgueiras as chamosites dos grupos C1 e C3 se formaram a 

cerca de 400ºC (Tabela 5.3). Contudo, assim como destacado por Oliveira (2015), 

métodos empíricos como o de Jowett (1991), tendem a subestimar a temperatura de 

formação das clorites. Assim, esta deve corresponder ao limite inferior da temperatura 

em que acontece o evento M1. Na sequência rica em ferro na Carvalhosa, Oliveira 

(2015) encontrou valores semelhantes para a formação dos seus principais grupos de 

clorites utilizando as equações de Jowett (1991) e Inoue et al. (2009), entre 395ºC e 

520ºC, aproximadamente. Em relação as chamosites do grupo C2 de Felgueiras, o 

processo de intercrescimento com a anite causou alterações na sua composição 
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química (Tabela 5.2), o que certamente deve ter interferido no cálculo da sua 

temperatura de formação (288ºC, abaixo da fácies xisto verde). Para avaliar se esta 

corresponde à temperatura da transformação entre os dois minerais seria necessário 

compará-la com a temperatura calculada por um outro método. 

O cálculo da temperatura de formação das clorites do grupo C4 também apresentou 

valor médio muito abaixo dos outros grupos (246ºC), porém relativamente alto para se 

considerar que estas clorites foram formadas por alteração supergénica. Por outro lado, 

a ocorrência das clorites do grupo C4 fortemente relacionadas a zonas de fraturação 

abre a possibilidade para que a sua formação esteja relacionada a processos de 

alteração hidrotermal. Além disto, algumas amostras de sondagem com estes minerais 

foram colhidas a quase 60 metros de profundidade. 

Em relação a composição química das magnetites, segundo Nadoll et al., (2014) parece 

que a distribuição das análises no gráfico da Figura 5.18 está mais relacionada a sua 

temperatura de formação do que ao seu tipo de depósitos (p.ex., BIFs, IOCG, Skarn, 

etc). Além disso, a composição química das magnetites também irá depender da 

composição dos fluídos envolvidos na sua géneses. Assim, as magnetites de 

Felgueiras, Reboredo e Mua analisadas localizam-se dentro ou ligeiramente próximas 

dos campos de 200-300ºC e 300-500ºC (Figura 5.18), o que é consistente com as 

temperaturas de formação encontradas para as clorites dos grupos C1 e C3. Por outro 

lado, somente uma pequena parte das magnetites da Carvalhosa analisadas por 

Oliveira (2015) se sobrepõe ao campo de 200-300ºC. A pequena quantidade de análises 

realizadas nas magnetites da Mua e Reboredo, principalmente, torna difícil realizar uma 

comparação mais consistente com os dados apresentados por Oliveira (2015). No 

entanto, o grande número de análises das magnetites de Felgueiras indica com uma 

certa segurança que a sua temperatura de formação foi entre 300 e 500ºC, 

aproximadamente. 

Já a possibilidade da presença de wüstite baseia-se apenas em três microanálises que 

apresentaram cerca de 98% de FeO. Este mineral é raramente encontrado na natureza 

devido as condições necessárias para a sua formação serem dificilmente atingidas 

próximo da superfície, como baixa fugacidade de oxigénio (fO2), temperatura de 

formação acima de 570º C e um meio sub saturado em Si (Lindsley, 1991). Contudo, 

nas fácies mais ricas em ferro do Membro Malhada em Felgueiras observa-se a 

presença relativamente abundante de grafite (Estampa 5-4 - G e H), o que indica um 

meio altamente redutor e possivelmente com fugacidade de O2 suficientemente baixa. 

Em relação ao Si, esta pode ter atingido o estado de sub saturação onde a quantidade 

de Fe2+ livre tenha sido o suficiente para consumir toda o Si disponível no meio para 

formar filossilicatos de ferro. Por último, a temperatura mínima de formação da wüstite, 
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570º C, encontra-se próxima do limite máximo da temperatura inferida pelas 

microanálises das clorites e magnetites. Assim, as condições de metamorfismo da 

sequência rica em ferro em Felgueiras podem ter chegado a ser próximas daquelas 

necessárias para a formação da wüstite, porém a sua presença só pode ser realmente 

confirmada através de outras técnicas analíticas, como a espectrometria de Mössbauer 

e micro-Ramam. Posteriormente, a intrusão do granito no núcleo do Anticlinório de 

Carviçais causou a elevação da temperatura na Serra do Reboredo e Mua, 

possivelmente até 650 ºC, e a formação de andaluzite. 

Em relação a alteração hidrotermal destacada por Oliveira (2015) para a zona da 

Carvalhosa, na Mua este processo também está presente nas zonas de falha reativadas 

pela Orogenia Alpina que limitam o jazigo à leste e oeste e ao longo dos diferentes 

sistemas de falhas presentes no interior deste maciço (Estampa 4-29; Estampa 4-30). 

Contudo, neste trabalho não foi investigado as características deste tipo de 

preenchimento de falhas por não fazer parte dos seus objetivos. Apesar disto, ainda não 

está claro se os preenchimentos das falhas e fraturas são provenientes de fora da 

sequência rica em ferro (por alteração hidrotermal) ou se são somente uma 

remobilização metassomática, porém é interessante destacar que na região existem 

registos históricos de explorações mineiras de W, como a ENE do topo da Mua, que 

certamente está relacionada a intrusão do granito Carviçais. 

6.3. Texturas Petrográficas 

Após a apresentação dos principais aspectos sedimentares e estruturais presentes nas 

áreas de estudo, será discutido em seguida o papel desempenhado pelos processos de 

deformação, recristalização e circulação de fluidos metamórficos na formação das 

microtexturas destas rochas. Para cumprir este objetivo torna-se fundamental identificar 

as principais características texturais, suas relações entre si e comparar com a literatura. 

Por fim, tentar-se-á estabelecer uma ordem dos processos responsáveis pelo 

desenvolvimento da textura. 

Na literatura científica é reconhecido que a circulação de fluidos desempenha um papel 

relevante nas reações minerais, transferência de massa e modificações texturais em 

ambientes metamórficos (Etheridge et al., 1983). A circulação destes fluidos dá-se 

através da microporosidade presente nos contatos intergranulares e fraturas 

intracristalinas dos grãos de quartzo (Kruhl et al., 2013). Esta microporosidade 

apresenta dimensões de escala nanométrica até micrométrica e forma uma rede de 

poros interconectados que permite a circulação dos fluidos e alteração das propriedades 

físicas e mineralógicas das rochas (Figura 6.11) (Etheridge et al., 1983). 
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Figura 6.11: Modelo de porosidade metamórfica formada por túbulos (t), bolhas (b) e fraturas 
intracristalinas e intercristalina (adaptado de Etheridge et al., 1983). 

Outro fator importante é a organização dos agregados policristalinos de rochas 

formadas por uma ou mais fases minerais. Handy (1990) definiu dois padrões: 

microestrutura suportada por grãos (load bearing framework) e microestrutura suportada 

pela matriz (matrix-controlled rheology), representados pelas Figura 6.12 - A e B, 

respectivamente. No presente caso em estudo, a diferenciação destes dois tipos de 

organização de agregados policristalinos é de suma importância, pois a presença dos 

dois casos de padrões microestruturais irá influenciar substancialmente no 

desenvolvimento das microtexturas. Desta forma, numa microestrutura suportada por 

grãos formados maioritariamente por quartzo, este mineral irá controlar a reologia e os 

processos de recristalização mineral (Figura 6.12 - A). Já numa rocha em que a 

microestrutura é suportada pela matriz, a deformação e os processos de recristalização 

serão controlados pela fase fraca (Figura 6.12 - B) (Handy, 1990). A fase fraca é aquela 

fase mineral que possui a menor resistência reológica e ocorre em abundância suficiente 

para influenciar a reologia da rocha como um todo. 

Figura 6.12: Tipos de organização dos agregados policristalinos A - Estrutura suportada por 
grãos. B - Estrutura suportada pela matriz. Adaptado de Handy (1990). 

No caso de uma rocha na qual a microestrutura é suportada por grãos de quartzo (Figura 

6.12 - A), a presença de uma fase fluida altera substancialmente as condições físico-

químicas em que a recristalização mineral ocorre. Os mecanismos de recristalização 
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induzidos pela deformação dúctil numa sequência clástica com abundante fase fluida 

são favorecidos uma vez que os líquidos presentes possibilitarão que os processos de 

migração dos bordos, geração de sub-grãos e novos grãos ocorram em condições de 

temperatura e pressão mais baixas do que em condições anidras (Hobbs et al., 1972; 

Bell & Etheridge, 1976; Mancktelow & Pennacchioni, 2004). 

Este fenómeno é definido como enfraquecimento hidrolítico e ocorre somente após a 

temperatura crítica (TC) é ultrapassada (Griggs & Blacic, 1965; Griggs, 1967). A 

explicação dada por estes autores é que as pontes de O-Si-O tornam-se hidrolisadas 

pelas moléculas de OH e o processo de escorregamento da estrutura cristalina acontece 

mais facilmente quando a TC é alcançada. Assim, a propagação das deslocações 

intracristalinas ocorre em zonas de maior concentração de fase fluida, enquanto que 

zonas anidras do cristal permanecem relativamente preservadas deste processo 

(Griggs, 1967). Desta forma, rochas com maiores quantidades de inclusões fluidas estão 

sujeitas a processos de recristalização em condições de temperatura e pressão mais 

baixas (Figura 6.13). É possível ver nesta figura que quanto menor a concentração de 

OH, maior é a TC do cristal. 

Por outro lado, os mecanismos de recristalização mineral em rochas com microestrutura 

suportadas pela matriz (Figura 6.12 - B) irão obedecer a outras leis. Neste caso, a 

deformação e desenvolvimento das microtexturas são controladas pelo comportamento 

reológico das fases minerais que compõe a matriz da rocha. O contraste de resistência 

das fases minerais juntamente com a morfologia e distribuição da fase fraca são fatores 

chave que controlam a forma de acomodação da deformação de rochas poliminerálicas 

(Handy, 1990; Stunitz & Tullis, 2001; Holyoke & Tullis, 2006). 

No presente estudo, os óxidos de ferro são a fase reologicamente mais fraca em relação 

ao quartzo, o que é comprovado com base em experimentos nos quais algumas 

amostras de BIFs e misturas artificiais de quartzo e hematite foram deformadas em 

ensaios de laboratório (Siemes et al., 2003; Chernak et al., 2009; Gonçalves et al., 2012; 

2015). Estes estudos concluíram que amostras com mais de 10 % de hematite são 

significativamente mais fracas reologicamente do que quartzitos puros. Ainda por cima, 

mais importante do que a quantidade óxidos de ferro é a forma que estes estão 

distribuídos, sendo que BIFs com bandado composicional bem marcado são mais 

resistentes do que quartzitos com óxidos de ferro disseminados pois a deformação 

concentra-se nas bandas ricas em óxidos de ferro (Gonçalves et al., 2012; 2015). 
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Figura 6.13: Relação entre a concentração de OH em inclusões fluidas e a temperatura crítica 
de enfraquecimento hidrolítico para cristais de quartzo artificiais. A linha tracejada corresponde 

à estabelecida por Griggs (1967) e as linhas quebradas paralelas são a margem de erro da 
mesma experiência. As barras laterais aos dados de S1, W1, W2 e W4 correspondem à 

margem de erro de ± 20º C (adaptado de Hobbs et al., 1972). 

Em relação às texturas descritas para a região de Felgueiras, parece que estas 

representam as duas situações ilustradas na Figura 6.12. Nos quartzitos puros do 

Membro Ermida, ou mesmo naqueles que ocorrem intercalados com as bancadas de 

ferro do Membro Malhada, encontra-se uma rocha com microestrutura suportada por 

grãos de quartzo. Contudo, os fluidos produzidos durante o metamorfismo regional, ou 

mesmo aqueles presentes na forma de inclusões, certamente influenciaram os 

processos de recristalização dinâmica destas rochas. Isto pode explicar a presença nas 

mesmas lâminas de zonas que passaram por uma intensa recristalização dinâmica ao 

lado de "ilhas" de grãos de quartzo parcialmente preservadas destes processos (com 

baixa taxa de formação de sub-grãos e novos grãos) (Estampa 5-1 - A e B). Como 

exemplo disto, os testes realizados por Kennedy (1950) demonstraram que a 

solubilidade do quartzo é muito maior quando na presença de água. Da mesma forma, 
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estes fluidos metamórficos podem ter sido responsáveis pela formação das texturas de 

corrosão observadas em alguns grãos de plagioclase (Estampa 5-1 - C e D). 

Já a formação dos níveis equigranulares de quartzo fino, com comprimento menor ou 

igual a 20 μm, pode estar relacionada com o desenvolvimento de microcorredores de 

cisalhamento (Estampa 5-1 - E e F), sendo estes grãos correspondentes ao produto 

final do processo de recristalização dinâmica (novos grãos). Por outro lado, a maior 

concentração de minerais pesados nestes níveis estaria relacionada com o facto de que 

estes minerais serem mais resistentes à recristalização dinâmica e menos solúveis do 

que o quartzo. Como prova disto, muitos grãos de turmalina e zircão preservaram o seu 

alto grau de arredondamento e esfericidade, fruto do transporte e retrabalhamento 

sedimentar (Estampa 5-1 - G). 

Na próxima etapa deste processo, os fluidos metamórficos tendem a causar a 

dissolução dos grãos de quartzo com estrutura cristalina mais instável (elevada 

concentração de deslocações na rede) devido à recristalização dinâmica, seguido de 

precipitação das fases neoformadas (Estampa 5-2). Estas fases neoformadas, ou 

metamórficas, são formadas por silicatos e óxidos de ferro, chamosite, anite, grunerite 

e magnetite. Nos locais onde os fluidos metamórficos não foram capazes de dissolver 

os grãos de quartzo, mas a pressão do fluido (PF) foi superior à pressão litostática (PL), 

ocorre o fraturação hidráulica e a formação dos filonetes (Estampa 5-2 - C). De acordo 

com Etheridge et al. (1983), microestruturas de fraturação e selamento são 

relativamente comuns em rochas de baixo grau metamórfico e são formadas quando a 

PF é superior a PL, ao menos momentaneamente. Além disto, contatos intergranulares 

são locais propícios para a precipitação e transformação de fases minerais (Sodré 

Borges, 1982; Etheridge et al., 1983). 

Desta forma, parece existir uma ordem hierárquica entre as texturas relacionadas com 

o aumento da recristalização dinâmica, no qual o processo se inicia pelo 

desenvolvimento de extinções ondulantes, seguido pela geração de sub-grãos, novos 

grãos, dissolução e precipitação da fase fluida (Figura 6.14). Contudo, é importante 

lembrar que a maior parte dos grãos detríticos de quartzo foram parcialmente 

recristalizados durante a etapa de litificação e diagénese, perdendo o seu 

arredondamento e esfericidade original e passando a ter contatos retos e arestas 

angulosas (Figura 6.14 - A). Neste caso, a dissolução por pressão e precipitação nos 

espaços intersticiais são os principais mecanismos responsáveis pela recristalização e 

mudança textural destes grãos (Passchier & Trouw, 2005). Além disto, também ocorre 

algum fraturamento intragranular e, no final, poucos grãos ainda preservam sua textura 

sedimentar, como os minerais pesados (turmalina e zircão). 
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Figura 6.14: A - Arenito com elevada porosidade devido ao contato tangente entre os grãos de 

quartzo. Os pontos de contacto entre os grãos são zonas de acumulação de tensão. B - Os 
grãos adquirem contactos retos após a dissolução por pressão e precipitação nos espaços 
intersticiais. C - Em seguida, a deformação regional causa a recristalização dinâmica e a 

circulação de fluidos metamórficos, induzindo a geração de contatos intergranulares suturados 
e a formação de sub-grãos e novos grãos. D - Por último ocorre a dissolução principalmente 

dos novos grãos e de grãos de quartzo com elevado grau de deslocações internas e a 
precipitação de minerais portadores de ferro. 

Já no caso das bancadas de ferro do Membro Malhada, quer em Felgueiras, quer na 

Serra do Reboredo ou na Mua, estamos perante rochas com microestrutura suportada 

pela matriz (Figura 6.12 - B). Como visto anteriormente, os minerais primários 

provavelmente formados durante a deposição dos sedimentos ou pela diagénese são a 

magnetite, berthierine ou chamosite, moscovite e apatite. Nesta situação, a resistência 

à deformação é controlada pelas camadas formadas por cristais interconectados da fase 

fraca (Handy, 1990; Tullis & Wenk, 1994). 

Na região de Felgueiras e na Serra do Reboredo, a deformação e o metamorfismo terão 

promovido a recristalização dinâmica dos grãos de quartzo e a formação de novos 

minerais, quer na matriz, quer em zonas com maior concentração de deslocações nos 

grãos de quartzo (Figura 6.15). Em Felgueiras, estes novos minerais são a magnetite, 

chamosite e anite (Estampa 5-3; Estampa 5-4) e na Serra do Reboredo são a magnetite, 

moscovite e fosfatos da série lazulite-scorzalite (Estampa 5-8). Em Felgueiras parece 

que a dissolução do quartzo foi mais intensa do que na Serra do Reboredo, onde 



CAPÍTULO 6 
DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

246 

observam-se estágios de dissolução parcial a total dos grãos deste mineral (Estampa 

5-9 - C, D, E e F; Figura 6.15 - A e B). Em relação a Serra do Reboredo, destaca-se o 

crescimento de óxidos de ferro ao longo dos bordos e fracturas intracristalinas dos grãos 

de quartzo (Estampa 5-8; Figura 6.15 - C e D). 

Em ambas as regiões, os minerais neoformadas não apresentam orientação 

preferencial, porém os seus agregados policristalinos são orientados subparalelamente 

à estratificação sedimentar (Estampa 5-3 - G e H; Estampa 5-4; Estampa 5-8 - A e B). 

Assim, o desenvolvimento destas texturas deve estar relacionado ao predomínio da 

compressão uniaxial e da componente de cisalhamento puro da fase de deformação D1 

varisca nestas regiões, contribuindo para a dissolução do quartzo e a formação de novas 

fases minerais (Figura 6.15). 

 

 
Figura 6.15: A - Grãos de quartzo no meio de matriz composta por quartzo, chamosite, anite e 

magnetite. B - Devido à deformação e circulação de fluidos metamórficos, o quartzo é 
dissolvido e substituído por chamosite, anite e magnetite. C - Grãos de quartzo no meio de 

matriz formada por quartzo, moscovite, apatite e magnetite. D - Ocorre um aumento da 
quantidade e volume dos cristais de magnetite devido à deformação, circulação de fluidos 

metamórficos e lixiviação parcial do quartzo. Formam-se inclusões de magnetite e moscovite 
nos bordos e nas fracturas intracristalinas. As setas em B e D indicam a direção dos vetores de 

máxima compressão. 
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Em relação à sequência rica em ferro do flanco sul do Sinclinal da Mua, a principal 

característica petrográfica é o predomínio da hematite lamelar com orientação paralela 

à direção de estiramento mineral (Estampa 5-13 - G e H; Estampa 5-14 - A, B e C). A 

formação de hematite lamelar com marcada orientação preferencial já foi reportada em 

diversas situações no Quadrilátero Ferrífero, Brasil, associada a corpos de minério 

hematíticos fortemente deformados (Rosière et al., 2001; Lagoeiro, 2004; Mendes & 

Lagoeiro, 2012; Rosière et al., 2013).  

Apesar das análises no microscópio óptico não permitirem uma análise quantitativa da 

orientação preferencial dos cristais de hematite lamelar como outras técnicas, pode 

inferir-se de forma qualitativa que os cristais apresentam o seu eixo de maior 

comprimento orientado paralelamente à lineação de estiramento mineral medida no 

campo. Assim, assumindo que o óxido de ferro anterior à hematite lamelar nestas rochas 

era a magnetite, a ação conjunta da tensão de cisalhamento simples proveniente da 

partição da deformação regional (Dias et al., 2003) acompanhada pela circulação de 

fluidos metamórficos terá promovido a formação das lamelas de hematite segundo a 

direção de estiramento mineral (Figura 6.16). 

Figura 6.16: A - Grãos de quartzo numa matriz formada por quartzo, moscovite, apatite e 
magnetite. B - Formação de hematite lamelar devido a tensão cisalhante produzida pela 

partição da deformação no flanco sul do Sinclinal da Mua. 

Este processo terá ocorrido através da dissolução por pressão dos óxidos de ferro 

iniciais e precipitação nas zonas de menor pressão, produzindo lamelas de hematite 

fortemente orientadas. Além disto, também ocorre a formação de inclusões de hematite 

lamelar e moscovite nos grãos de quartzo e/ou substituição do mesmo nas zonas com 

elevada concentração de deslocamentos na rede cristalina ou ao longo de fracturas. 
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Neste caso, os grãos de quartzo também se comportam como porfiroclastos. O 

resultado final será uma nova textura com uma xistosidade metamórfica e lineação 

penetrativas (Lagoeiro, 1998; Rosière et al., 2013). 

Apesar do predomínio da hematite lamelar, também ocorre a formação de uma nova 

geração de magnetite que foi posteriormente martitizada (Estampa 5-14 - B e C). 

Observam-se cristais de martite idiomórficos a subidiomórficos por vezes contornados 

pela hematite lamelar, o que indica que a sua formação é contemporânea a tardia em 

relação a hematite lamelar (Figura 6.16 - B). 

Em relação à lazulite-scorzalite, observaram-se aspectos que lembram grãos de origem 

sedimentar (detríticos?) (Estampa 5-14 - D e E), porém estes são relativamente raros e 

predominam aqueles associados principalmente a processos de remobilização 

metamórfica, como a substituição do quartzo ao longo de fraturas e bordos de grãos 

(Estampa 5-14 - H). Este processo de substituição ocorre pela dissolução parcial ou total 

dos grãos de quartzo e precipitação de novas fases minerais a partir da fase fluida.  

Já nos níveis de quartzitos finos e xistos cinza claros na Mua e Reboredo, também se 

observa a lazulite-scorzalite que, em alguns casos, forma elipses com eixo principal 

alinhado paralelamente ao estiramento mineral (Estampa 5-15; Estampa 4-23 - A, B). 

Estas elipses podem ter se formado de duas formas. Na primeira hipótese, seixos 

formados por quartzo, moscovite e lazulite-scorzalite teriam se depositado junto com os 

quartzitos finos e xistos cinza claros e, posteriormente, deformados paralelamente à 

direção de estiramento mineral (Lest). Na segunda hipótese, uma fase fosfatada teria se 

precipitado junto com a deposição dos quartzitos finos cinza claros e, durante a 

deformação, a circulação de fluidos metamórficos teria causado a remobilização e 

recristalização desta fase fosfatada na forma de elipses devido a partição da 

deformação. Assim, cada uma das três zonas texturais das elipses de lazulite-scorzalite 

descritas anteriormente estariam relacionadas com diferentes graus de atuação dos 

processos de dissolução e precipitação de novas fases minerais (no caso moscovite e 

lazulite-scorzalite). 

Uma característica das elipses de lazulite-scorzalite que reforça a hipótese de origem 

por remobilização metamórfica/metassomática é a variação simultânea das suas 

propriedades ópticas ao microscópio, o que significa que estes minerais apresentam a 

mesma orientação cristalográfica na rocha. Além disto, este mesmo padrão 

anastomosado da xistosidade metamórfica foi observado somente na sequência rica em 

ferro do flanco sul do Sinclinal da Mua (Estampa 4-20), mostrando que esta textura se 

restringe somente aonde houve o processo de partição da primeira fase da deformação 

varisca. 
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Curiosamente, o modelo criado por Bell (1985) para explicar o desenvolvimento de 

porfiroblastos de granada apresenta uma geometria muito semelhante à das elipses de 

lazulite-scorzalite (Figura 6.17). Segundo este modelo, a partição da deformação seria 

responsável pelo desenvolvimento de zonas com (1) nenhuma deformação, (2) 

encurtamento progressivo (deformação coaxial) e (3) encurtamento progressivo 

associado a deformação por cisalhamento (deformação não-coaxial) devido às 

heterogeneidades da sequência litoestratigráfica. Contudo, apesar das evidências 

apresentadas que favorecem a origem por remobilização metamórfica / metassomática 

das elipses de lazulite-scorzalite, ainda não é possível ainda se descartar a possibilidade 

de uma origem sedimentar seguida pela reorientação dos seixos ou nódulos ricos em P 

pela deformação. 

 

 
Figura 6.17: A - Vista do plano X-Z. Nas zonas internas às linhas tracejada (1) não há 
deformação ou esta é mínima. Entre as linhas tracejadas e pontilhadas predomina o 
encurtamento progressivo (2) e entre as linhas pontilhadas ocorre o (3) encurtamento 

progressivo associado a deformação por cisalhamento. B - Vista do plano X-Y. Os domínios de 
deformação são os mesmo que descritos em A (adaptado de Bell, 1985). 

Em relação ao flanco norte do Sinclinal da Mua e ao Sector de Felgar, o 

desenvolvimento das suas texturas petrográficas parece ter sido semelhante ao ocorrido 

na Serra do Reboredo, onde o predomínio da deformação coaxial causou a formação 

de cristais de martite sem orientação preferencial, a formação de inclusões ao longo dos 
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bordos e fraturas intracristalinas dos grãos de quartzo e a remobilização da lazulite 

(Estampa 5-17; Estampa 5-18). 

Por último, as fases fosfatadas que ocorrem preenchendo fraturas tardias na região da 

Mua (Estampa 4-26; Estampa 5-16) parecem estar associadas processos de alteração 

supergénica, no qual o fósforo e o ferro foram lixiviados da sequência rica em ferro e 

precipitados ao longo destas descontinuidades. Por outro lado, estudos realizados 

recentemente interpretam estes preenchimentos de zonas de falha e fraturas como 

relacionados a eventos de alteração hidrotermal (Oliveira, 2015). É possível que estes 

fosfatos secundários se formaram por ambos processos, justificando a diversidade e 

complexidade de modo de ocorrência. 

6.4. Geoquímica de Rocha Total 

A análises geoquímicas de rocha total podem ser úteis para corroborar os processos 

geológicos observados no campo ou identificados nas lâminas petrográficas. Desta 

forma, após a apresentação dos gráficos elementares binários (Figura 5.2 e Figura 5.3) 

foi possível identificar três curvas de tendência que sugerem a atuação de diferentes 

processos geológicos na formação destas rochas. A curva de tendências indicada por 

1 está relacionada com processo de sedimentação do ferro, provavelmente na forma de 

partículas coloidais de oxihidróxidos de ferro como discutido anteriormente, enquanto 

que a curva 2 está relacionada ao aumento da componente pelítica na sequência 

sedimentar, indicando um evento de transgressão marinha. Assim, admite-se o 

processo de enriquecimento sin-sedimentar em ferro (curva 1) é responsável sobretudo 

pela diminuição dos teores de SiO2, Al2O3, K2O, MgO, TiO2 e Zr e aumento dos teores 

de CaO, P2O5, MnO, Sr, (ETRs+Y), (Cu+Pb+Zn+Ni+Co) e (Cr+Nb+Ta+V) na sequência 

rica em ferro de Felgueiras. Já o processo de transgressão marinha (curva 2) é 

responsável pela redução dos teores de SiO2 e Zr e pelo aumento na concentração de 

Al2O3, K2O, MgO e TiO2 nas litologias sem ferro. 

É importante fazer estas admissões de forma geral pois nem todas as amostras de 

Quartzitos com Ferro apresentam concentrações de Al2O3, K2O, TiO2 e Zr menores do 

que as amostras de Quartzitos sem Ferro, mas no geral sim. Também é importante 

ressaltar que, estratigraficamente, a deposição do ferro antecede a transgressão 

marinha, porém, do ponto de vista geoquímico, as curvas que definem cada processo 

não obedecem a esta ordem, sendo que os Quartzitos sem Ferro se ligam diretamente 

aos Xistos sem Ferro segundo a curva 2. A principal diferença observada entre as 

amostras da Mua e Reboredo e Felgueiras, nos gráficos da Figura 5.3, foi o 

comportamento dos óxidos MgO, CaO e MnO. As amostras da Mua e Reboredo 

apresentam concentrações destes óxidos bem inferiores às amostras de Felgueiras, 
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possivelmente por causa das diferenças mineralógicas como referido anteriormente 

(filossilicatos e fosfatos). 

Uma terceira curva de tendências, 3 (Figura 5.3 - G e Figura 5.4 - A e C), também foi 

identificada sugerindo um processo de deposição de fósforo de forma independente do 

Fe2O3(T), com o qual também se relaciona a deposição de Sr e ETRs+Y. Contudo, 

observou-se pelo mapeamento geológico e levantamento estratigráfico que este 

fenómeno possui abrangência local, restringindo-se somente a Mua e Reboredo. As 

amostras que representam este processo, quartzitos finos e xistos cinza claros, 

apresentam quantidades de SiO2, Al2O3, K2O e P2O5 variáveis, indicando diferentes 

graus de contribuição química e detrítica. A componente química estaria relacionada ao 

processo de fosfogénese e a detrítica com a deposição de sedimentos psamíticos e 

pelíticos. 

Em relação a concentração dos grupos de elementos (Cu+Pb+Zn+Ni+Co) e 

(Cr+Nb+Ta+V), estes apresentam uma afinidade geoquímica com o ferro devido à sua 

relação direta bem definida nos gráficos (Figura 5.4 - E e F). Como visto anteriormente, 

o comportamento destes elementos está relacionado ao processo de precipitação dos

colóides de Fe (Koschinsky & Hein, 2017). Já a variação da concentração de S+As

parece não ter nenhuma relação com os processos sedimentares, mas sim com

processos de alteração hidrotermal ao longo de estruturas de deformação tardias, como

os dois filões ricos em sulfuretos observados nas sondagens.

Em relação a Oliveira (2015), verificou-se que os gráficos de Fe2O3(T) vs SiO2; Al2O3 e

P2O5 apresentam um comportamento coerente com o observado na Figura 5.3 e Figura

5.4, sendo possível identificar as curvas 1 e 2 descritas aqui. A única exceção são duas

amostras de Quartzitos Sem Ferro (classificados originalmente como “Quartzitos

Superiores Sem Ferro”) que apresentam teores de P2O5 excepcionalmente altos, 3.2 %

e 5.6 %. Segundo a descrição petrográfica apresentada pelo autor, parece que isto se

deve à remobilização metassomática/hidrotermal de fosfatos através da circulação e

precipitação de fluidos sob alta pressão e não ao processo de fosfogénese sedimentar

como relacionado com a curva 3.

Quanto ao padrão de enriquecimento dos ETRs pesados em relação aos leves das

amostras de Moncorvo (Figura 5.8 - A e B), provavelmente isto reflete a composição

média das águas marinhas durante o período de deposição destes sedimentos

(Planavsky et al., 2010; Emsbo et al., 2015). Em geral, as águas marinhas modernas

apresentam concentrações dos ETRs pesados mais altas do que os leves quando

normalizadas pelo PAAS, embora os valores de algum destes elementos variem com a

profundidade (Byrne & Scholkovitz, 1996; Bau et al., 1997). A distribuição dos elementos

menores e traço nos oceanos, incluindo os ETRs e Y, é controlada pelo tipo de partículas
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em suspensão (Sholkovitz et al., 1994; Bau et al., 1996). Este processo ocorre através 

da complexação dos ETRs3+ e Y na superfície de ácidos orgânicos, carbonatos ou 

partículas coloidais de oxihidróxidos de Fe e Mn que se encontram em solução ou 

revestindo partículas detríticas. Desta forma, a interação entre estes elementos e os 

diferentes tipos de partículas é controlada pela maior ou menor afinidade entre ambos, 

o que define o seu coeficiente de fracionamento (Figura 6.18; Sholkovitz et al., 1994). 

Ainda, segundo este modelo, um outro ponto importante é a formação preferencial de 

Ce em partículas devido à sua oxidação. 

Embora os ETRs apresentem propriedades químicas parecidas, observa-se uma 

variação no coeficiente de fracionamento destes elementos em relação às partículas de 

Fe e Mn (Bau et al., 1996). Os valores deste coeficiente são relativamente constantes 

entre os ETRs leves (Pr até Eu), porém diminuem sistematicamente do Eu até o Yb, o 

que explica as diferentes concentrações entre os ETRs leves e pesados nos sedimentos 

(Figura 6.18; Sholkovitz et al., 1994). 

 
Figura 6.18: Modelo de fracionamento de ETRs entre águas marinhas e partículas (adaptado 

de Sholkovitz et al., 1994). 

Em relação aos padrões de ETRs de Moncorvo, Zamora, Rússia e Indonésia, as 

amostras destes depósitos apresentam o mesmo padrão de enriquecimento dos ETRs 

pesados em relação aos leves para concentrações de P2O5 menores do que 2 %. Já as 

amostras da Suécia e Estónia apresentam perfis com padrão côncavo ou em “chapéu” 

e uma concentração média 12.6 % e 14.5 % de P2O5, respectivamente. A relação entre 

os ETRs e a concentração de P2O5 pode ser explicada pela substituição do Ca2+ pelos 
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ETRs3+ na apatite devido a seu raio iónico similar, que varia de 0.85 a 1.14 Å para os 

ETRs3+ e 0,99 Å para o Ca2+ (Il'yin & Ratnikova, 1976; McLennan et al., 1979; Elderfield 

et al., 1981). Além disto, a associação entre a apatite e ETRs nos ironstones também é 

corroborada pelo mecanismo de formação de apatite autigénica associada ao processo 

de precipitação de oxihidróxidos de ferro no leito marinho (Figura 3.5; Byern et al.,1996). 

Apesar do modelo de Sholkovitz et al., (1994) e Byern et al. (1996) apresentarem os 

principais mecanismos que explicam a concentração dos ETRs em rochas sedimentares 

ricas em ferro, matéria orgânica e fósforo, observam-se variações significativas na 

concentração e no perfil dos ETRs em fosforitos sedimentares ao longo do tempo 

geológico, podendo este último ser horizontal ou enriquecido em ETRs leves, médios 

(perfil côncavo) ou pesados, o que, segundo Emsbo et al. (2015), se deve a variações 

históricas na concentração dos ETRs nas águas marinhas. 

Sobre as condições físico-químicas do ambiente de sedimentação, o diagrama das 

anomalias de CeSN indica-nos que assim como em Moncorvo, o ferro de Zamora 

também se depositou num ambiente anóxido (campo IIIa), enquanto que os ironstones 

do Mar Báltico e Indonésia se depositaram em ambiente oxidante (Figura 5.9). O 

resultado deste diagrama revelou-se coerente com o ambiente em que a amostra da 

Indonésia foi recolhida, demonstrando que esta é uma ferramenta poderosa na 

interpretação das condições ambientais de sedimentação. Como base nisto, podemos 

afirmar que a margem passiva da placa Armoricana provavelmente apresentou 

condições de circulação marinha restritas durante a sedimentação do ferro de Moncorvo 

e Zamora (Figura 4.9). Já o mesmo não pode ser afirmado em relação as condições de 

deposição dos ironstones do Mar Báltico, os quais se depositaram em águas rasas do 

mar epicontinental Ordovícico na placa Báltica (Sturesson et al., 1999 e referências 

apresentadas neste). 

Do ponto de vista económico, existe uma crescente procura global pelos ETRs devido 

a sua aplicação em tecnologias consideradas “verdes”, como geradores de energia 

eólica, carros elétricos, sistemas de iluminação eficientes, etc. Além disto, o 

abastecimento desta matéria prima para indústria encontra-se sob risco a curto e longo 

prazo, passando assim a ser considerada “crítica” (Long et al., 2010; British Geological 

Survey, 2011). Desta forma, diversos trabalhos de exploração geológica têm sido 

realizados nos últimos anos com o objetivo de se encontrar novas jazidas de ETRs para 

serem exploradas. Contudo, poucos projetos apresentam custos de exploração que 

sejam viáveis do ponto de vista económico (Long et al., 2010). 

Levando em consideração os recentes avanços em relação ao potencial dos fosforitos 

sedimentares quanto à exploração de ETRs (Emsbo et al., 2015), especialmente 

naqueles em que predominam apatite, abre-se uma oportunidade interessante quanto 
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ao potencial de extração de ETRs de outras rochas ricas em fosfatos, como os 

ironstones. No caso das amostras estudadas do Sinclinório de Moncorvo, a área de 

Felgueiras assume uma importância especial pois o seu principal fosfato é a apatite, 

mineral que pode apresentar uma alta recuperação de ETRs através de métodos 

relativamente baratos de lixiviação química (Emsbo et al., 2015). Contudo, é necessário 

a realização de estudos específicos dedicados à caracterização dos fosfatos de 

Felgueiras para se confirmar isto. 

Em relação às áreas da Mua e Reboredo, estudos realizados recentemente indicam que 

os fosfatos predominantes são lazulite, rockbridgeite e apatite, enquanto que uma ampla 

variedade de outros fosfatos também ocorre como fases acessórias, incluindo a 

monazite e xenotima detrítica (Oliveira, 2015; Figueiras et al., 2015). Estes estudos 

também apontaram quantidades significativas de ETRs associados aos fosfatos, em 

especial os ETRs pesados. 

Assim, observa-se que os ironstones do Mar Báltico apresentam concentrações de 

ETRs totais e pesados semelhantes ou até mesmo superiores aos valores do jazigo de 

argilas ricas em ETRs do sul da China (Bao & Zhao, 2008), principalmente os depósitos 

localizados na Rússia e Estónia (Tabela 6.1). Já os ironstones de Felgueiras e Zamora 

apresentam concentrações relativamente menores, o que indica que os ETRs destas 

duas áreas provavelmente só poderiam ser aproveitados como subproduto da 

exploração do ferro. O depósito chinês do tipo argilas ricas em ETRs é considerado 

como um jazigo de baixo teor de ETRs, porém a viabilidade económica da sua 

exploração baseia-se no fácil tratamento químico para a extração destes elementos 

(Emsbo et al., 2015). 
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Tabela 6.1: Valores médios e desvio padrão (DP) dos ETRs dos ironstones de Moncorvo 
(Felgueiras), Zamora (Fernandez et al., 1998), Suécia (Sturesson, 1995), Rússia e Estónia 
(Sturesson et al., 1999) e depósito de argilas ricas em ETRs da China (Bao & Zhao, 2008). 

Felgueiras Zamora Suécia Rússia e 
Estónia China 

N=31 N=7 N=21 N=16 N=28 
Média 
(ppm) 

DP 
(ppm) 

Média 
(ppm) 

DP 
(ppm) 

Média 
(ppm) 

DP 
(ppm) 

Média 
(ppm) 

DP 
(ppm) 

Média 
(ppm) 

DP 
(ppm) 

La 33.8 7.7 34.1 16.0 78.5 80.8 99.3 161.9 316.7 408.7 
Ce 80.3 12.2 90.9 38.9 175.2 187.4 211.9 345.1 171.1 142.4 
Pr 9.4 1.5 10.4 4.6 28.9 30.6 34.6 57.8 63.7 76.8 
Nd 39.5 5.0 45.2 20.1 133.7 151.8 166.7 279.1 239.9 293.3 
Sm 9.5 1.8 10.7 4.5 32.9 34.0 41.8 69.1 40.6 36.5 
Eu 2.5 0.7 2.4 0.9 7.5 7.2 10.0 16.2 3.8 4.6 
Gd 11.6 4.3 11.5 4.3 35.5 33.7 48.7 79.0 34.5 22.0 
Tb 1.9 0.7 12.7 4.5 4.9 4.3 7.3 11.2 4.9 3.9 
Dy 12.4 4.2 13.9 5.0 25.9 22.6 39.6 59.8 28.2 26.1 
Y 77.0 24.3 - - - - - - 159.4 155.5 

Ho 2.7 0.9 2.6 1.0 4.7 3.8 7.6 11.0 5.4 5.4 
Er 8.8 2.8 8.3 3.2 11.3 8.6 19.4 26.9 15.9 15.9 
Tm 1.4 0.4 8.6 3.2 1.3 0.9 2.6 3.2 2.3 2.6 
Yb 9.4 3.1 8.9 3.3 7.5 4.4 15.4 18.8 15.7 17.3 
Lu 1.4 0.4 1.4 0.5 0.9 0.5 2.1 2.4 2.2 2.6 

Σ ETRs 224.4 26.7 261.4 101.8 548.7 568.1 706.9 1141.5 945.2 850.3 
Σ ETRs 
Leves 174.9 25.5 193.6 85.0 449.2 484.7 554.3 913.1 835.9 855.6 

Σ ETRs 
Pesados 49.5 16.3 67.8 25.1 99.5 86.0 152.7 228.6 109.2 90.1 
Σ ETRs + 

Y 301.3 43.1 - - - - - - 1104.6 833.6 





PARTE II - APLICAÇÃO DA FRX E DRX PORTÁTEIS NA 
EXPLORAÇÃO DE JAZIGOS DE FERRO 
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7.1. Produção e Características dos Raios-X 

Os raios-X são ondas eletromagnéticas descobertas em 1895 por Wilhelm Roentgen, o 

primeiro cientista a estudar sistematicamente a emissão de raios-X a partir de um tubo 

de Crookes. Até a primeira metade do século XX as técnicas baseadas em raios-X foram 

importantes ferramentas para os físicos teóricos, passando a assumir um papel cada 

vez mais relevante na caracterização de materiais a partir deste período. Hoje as 

aplicações que utilizam os raios-X estão em diversas áreas como na medicina, química, 

indústria mineral, siderurgia e outras. Outros tipos de ondas eletromagnéticas são ondas 

de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta e raios-γ (Figura 7.1) 

(Jenkins, 1988). 

 
Figura 7.1: Espectro eletromagnético de raios-γ até a luz visível (PANalytical, 2010). 

A espectrometria de fluorescência de raios-X (FRX) é uma técnica não destrutiva que 

permite a identificação e quantificação dos elementos químicos presentes em uma 

amostra. Resumidamente, esta técnica baseia-se no princípio de que a incidência de 

um feixe de raios-X sobre uma amostra irá provocar a excitação dos seus átomos. Um 

átomo torna-se excitado quando um feixe de raios-X provoca a libertação de um eletrão 

da sua orbital, levando-o a um estado instável (Figura 7.2). Em seguida, este átomo 

retornará ao seu estado normal através da transferência do eletrão de uma orbital mais 

externa para a orbital deficiente. A diferença de energia entre os estados final e inicial 

deste eletrão será cedida na forma de um raios-X que é característico desta transição e 

do elemento químico em questão. Assim, este é o fenómeno que caracteriza a 

fluorescência de raios-X. O que torna este fenómeno mais complexo é o fato de 

existirem várias orbitais atómicas (K, L, M, N, O, P, Q) e diversos mecanismos de 

preenchimento das orbitais (Jenkins, 1988). Além dos raios-X característicos, durante 

este processo ainda pode ocorrer a emissão de fluorescência secundária ou até mesmo 

eletrões (Figura 7.2). 
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Figura 7.2: Processo de incidência de um feixe de raios-X na amostra, excitação do átomo e 

emissão de raios-X (Niton, 2016). 

Os raios-X característicos emitidos durante este processo possuem energia e 

comprimento de onda específicos de um determinado elemento químico. A relação entre 

o comprimento de onda de um raio-X e o número atómico Z de um elemento excitado 

foi estabelecida por Moseley e é definida pela equação 1 (Jenkins, 1988): 

1/λ = K(Z - σ)2  (1) 

Onde λ é o comprimento de onda, K é uma constante para cada série do espectro de 

energia e σ é a constante de blindagem do elemento. Os raios-X também podem ser 

classificados com base na sua quantidade de energia. Assim a equação de Planck pode 

ser aplicada, onde E corresponde à energia: 

λ = hc / E   (2) 

Substituindo a velocidade da luz, c, e a constante de Plank, h, pelos valores apropriados 

tem-se a equação 3: 

E(eV) = 1240 / λ (nm)  (3) 

Na realidade o espectro dos raios-X é mais complexo do que apresentado pelo modelo 

de Bohr, uma vez que os eletrões de uma orbital interagem uns com os outros e dividem 

a orbital em suborbitais. A orbital K possui somente um nível de energia, a orbital L 

divide-se em três suborbitais e a orbital M em cinco. Assim, quanto maior o número de 

eletrões de um átomo, maior será o número de suborbitais. Consequentemente, os 

átomos com baixo peso atómico terão um espectro eletromagnético mais simples 

(Kevex, 1989). A mudança de orbital do eletrão produzirá um raio-X que recebe um 

nome de acordo com as orbitais envolvidos no processo. Quando um eletrão muda da 

orbital L para a orbital K, o raio-X emitido é chamado de Kα, enquanto que quando um 

eletrão muda da orbital M para K é gerado um raio-X denominado Kβ. 
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Geralmente, as orbitais envolvidas nas análises químicas de FRX são o K e L. Os 

eletrões da orbital K possuem maior energia de ligação do que os eletrões da orbital L 

e, assim, requerem um feixe de raios-X com maior energia para serem excitados. No 

caso de átomos com peso atómico muito grande procura-se excitar os eletrões da orbital 

L pois a energia de ligação dos eletrões da orbital K é demasiadamente alta (Jenkins, 

1988). Alguns elementos de número atómico muito alto chegam a usar a série M para 

análise. 

Cada átomo possui um espectro de absorção de energia formado por uma linha com 

várias descontinuidades, chamadas limites de absorção. Estas descontinuidades estão 

relacionadas com as orbitais e suborbitais de um determinado átomo (Figura 7.3). A 

energia do limite de absorção corresponde à energia necessária para a ionização de um 

determinado eletrão de um átomo. Desta forma, os raios-X mais eficientes para excitar 

uma amostra são aqueles com um nível de energia um pouco maior do que limite de 

absorção.  

Figura 7.3: Representação esquemática da curva de absorção de um dado elemento (Kevex, 
1989). 

Já os tubos dos equipamentos de FRX são constituídos por elementos de alto número 

atómico, o que permite que uma ampla gama de elementos seja excitada. Além dos 

raios-X característicos do anodo, o tubo de raios-X produz um espectro de energia 

contínua, com energia variando de próximo de zero até ao potencial de operação do 

tubo. Esta radiação é chamada de Bremsstrahlung ou continuum e é gerada pela 

dissipação de energia dos eletrões do feixe incidente ao interagir com o campo 

eletromagnético do núcleo atómico. A radiação continuum amplia a capacidade de 

excitação do tubo de raios-X e é especialmente útil na análise de elementos leves 

(Jenkins, 1988). 
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Ainda durante o processo de interação entre o feixe de raios-X e a amostra, um feixe de 

raios-X primário (λ) irá sofrer absorção e dispersão, sendo que o efeito da absorção é 

quantitativamente muito maior do que o efeito da dispersão (Jenkins, 1988). O tamanho 

da atenuação causada no feixe de raios-X primário por estes processos (I0-I), onde I0 é 

a intensidade inicial do feixe incidente e I é a intensidade do feixe transmitido, está 

relacionado à massa média da amostra (M), o que é definido pela equação: 

dI0 = -I0 * µλ dM (4) 

Onde a variável µλ, coeficiente de absorção de massa, depende do comprimento de 

onda (λ) do feixe de raios-X primário e do número atómico médio da amostra. Além 

disto, as interações entre um feixe de raios-X e a amostra podem ser divididas em 

inelásticas e elásticas (Figura 7.4). No caso das interações inelásticas, ou dispersão de 

Compton, o feixe de raios-X primário perde energia para um eletrão localizado na orbital 

do átomo com o qual este interagiu, causando um aumento do comprimento de onda e 

redução da energia do feixe de raios-X primário dispersado (Jenkins, 1988). 

 
Figura 7.4: Processos de interação elástica e inelástica entre feixe de raios-X e átomo ou 

dispersão de Rayleigh e Compton, respectivamente (Jenkins, 1988). 

Já no processo de interação elástica, ou dispersão de Rayleigh, não ocorre perda de 

energia e o comprimento de onda permanece constante, ocorrendo consequentemente 

uma mudança de direção do feixe de raios-X. Este é o fundamento do fenómeno de 

difração de raios-X (DRX) (Jenkins, 1988). 

A DRX forma-se pela combinação de dispersão elástica e interferência construtiva de 

feixes de raios-X. A interferência é a combinação destes feixes. Quando duas ondas se 

superpõem segundo a mesma direção, têm o mesmo comprimento de onda e estão em 

fase, a interferência é dita como construtiva; e quando estão fora de fase, a interferência 

é destrutiva. Assim, em condições geométricas favoráveis, a interferência construtiva 

entre duas ondas culminará na difração das mesmas (Jenkins, 1988). 
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Uma rede cristalina formada por camadas de alta densidade de átomos poderá fornecer 

as condições necessárias para que ocorra a difração dos raios-X, onde um feixe de 

raios-X irá incidir sobre um conjunto de planos cristalográficos e será dispersado 

elasticamente formando um ângulo θ com a família de plano cristalográfico (hkl) que 

gerou a interferência (Figura 7.5). 

Figura 7.5: Condições geométricas para que ocorra a difração de uma onda numa rede 
cristalina (Jenkins, 1988). 

A interferência construtiva irá ocorrer quando as distâncias percorridas (2d*senθ) pelas 

sucessivas ondas forem iguais ao número (n) de comprimentos de onda (λ). Assim 

define-se a lei de Bragg: 

nλ = 2d*senθ   (5) 

Sendo que a variável d representa a distância interplanar de uma rede cristalina e é 

caracterizada pelos índices de Miller (hkl - dhkl). 

7.2. Instrumentação e Análises 

7.2.1. Fluorescência de Raios X (FRX) 

Os instrumentos mais usados na espectrometria de raios-X baseiam-se nos métodos de 

dispersão de energia (energy dispersive spectrometry, EDS) e de dispersão de 

comprimento de onda (wavelenght dispersive spectrometry, WDS). Os espectrómetros 

WDS utilizam um cristal para separar a radiação policromática proveniente da amostra 

nos seus componentes monocromáticos e, então, medem o comprimento de onda de 

cada componente (Figura 7.6). 
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Figura 7.6: A - Espectrómetro de dispersão de comprimento de onda (WDS). B - 

Espectrómetro de dispersão de energia (EDS) (Jenkins, 1988). 

Para isto, é necessário que o cristal se movimente ao longo de um ângulo θ enquanto o 

detector gira num ângulo 2θ, permitindo a aquisição completa do espectro, bem como a 

separação de cada comprimento de onda específico (Figura 7.6 - A). 

Já os espectrómetros EDS utilizam um detector estático para produzir um espectro de 

impulsos voltaicos que é função do espectro da energia dos raios-X detectados. Em 

seguida, um analisador de multicanais realiza a separação dos impulsos voltaicos por 

níveis de energia. Cada impulso voltaico está diretamente relacionado aos raios-X 

característicos de um elemento, sendo que o número de registros destes impulsos é 

função do nível de concentração de cada respectivo elemento na amostra (Jenkins, 

1988). 

O conceito do equipamento de FRX portátil surgiu no final da década de 1960 quando 

cientistas desenvolveram um protótipo portátil capaz de realizar análises químicas no 

campo, no entato o primeiro aparelho só chegou ao mercado no final da década de 1970 

(Glanzman & Closs, 2007). Nas décadas seguintes, à medida que os avanços nos 

campos da eletrónica e computação foram alcançados, estes equipamentos tornaram-

se cada vez menores e a qualidade das análises cada vez melhor. Atualmente, estes 

equipamentos pesam aproximadamente de 1.5 kg, analisam cerca 40 elementos 

químicos e conseguem determinar concentrações que vão de 10 ppm até 100 %. A 

Figura 7.7 ilustra um equipamento de FRX portátil e seus principais componentes: o 

tubo de raios-X, detector e processador digital de sinais. 
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Figura 7.7: Equipamento de FRX portátil e seus principais componentes (Niton, 2016). 

Os equipamentos de FRX portátil utilizam como fonte de radiação tubos de raios-X ou 

radioisótopos. A radiação é gerada nos tubos a partir da interação entre uma corrente 

elétrica e o anodo. Elementos de alto peso atómico, como Rh, Ag, Ta, W ou Cr, são 

usados como anodo para que sejam produzidos raios-X com um alto nível de energia e, 

assim, a amostra seja excitada de forma eficiente. Quando se procura definir o melhor 

aparelho para uma determinada aplicação a escolha do anodo deve ser bem avaliada, 

pois a sua composição irá interferir na qualidade das análises. Alguns aparelhos 

permitem que o utilizador defina a voltagem e tensão da corrente do tubo para otimizar 

o seu uso. Além disto podem ser usados filtros para reduzir as interferências na

detecção de alguns elementos (Hall et al., 2012).

Os aparelhos que usam radioisótopos como fonte de raios-X geralmente utilizam mais

do que uma fonte para que se possa analisar um conjunto de elementos mais amplo.

Cada radioisótopo produz radiação em uma determinada faixa de energia e, assim,

excita somente um determinado conjunto de elementos. Um fator importante é o tempo

de meia-vida dos radioisótopos, como o 57Co = 270 dias, e o 55Fe = 2,7 anos (Hall et al.,

2012).

Durante muitos anos os detectores dos equipamentos de FRX eram constituídos por

silício dopado por lítio, Si(Li) (Jenkins, 1988), sendo necessário o arrefecimento do

sistema a temperaturas abaixo de zero para o seu funcionamento. O surgimento dos
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detectores SDD (Silicon Drift Detector) na década de 1990 trouxe várias vantagens, 

como maior resolução da energia detectada e menor necessidade de arrefecimento do 

sistema. Este último avanço ajudou na substituição do nitrogénio líquido pelo sistema 

de arrefecimento Peltier, contribuindo para o desenvolvimento da sua portabilidade (Hall 

et al., 2012). 

A resolução de um detector é outro parâmetro importante pois interfere diretamente na 

exatidão e precisão da análise do aparelho, tornando-se crítica especialmente para 

elementos mais leves. A área do detector também é importante, pois quanto maior for 

esta mais eficiente será a detecção dos raios-X emitidos pela amostra. 

Outros fatores além dos instrumentais irão interferir na qualidade das análises de FRX. 

As interferências espectrais estão relacionadas com a detecção dos raios-X de 

diferentes elementos com níveis de energia muito próximos ou praticamente iguais, o 

que irá causar a sobreposição de picos e um aumento da intensidade medida. A 

interferência mais comum é a Kβ/Kα de elementos químicos com número atómico X-

1/X. Como a relação de intensidade de Kα/Kβ de um elemento é por volta de 5:1, é 

necessário que o elemento X-1 esteja presente em concentrações mais elevadas do 

que o elemento X para que haja uma interferência significativa. Por exemplo, se o Co 

for analisado na presença de uma elevada concentração de Fe, certamente haverá 

interferência na medição do primeiro, pois os picos de Kα e Kβ do Fe possuem energia 

de 6,40 keV e 7,06 keV e o pico Kα possui energia de 6,92 keV (Hall et al., 2012). 

Podem ser geradas outras interferências pela interação entre os raios-X emitidos pela 

amostra e o detector, conhecidas como picos de soma (pile up peaks) e picos de fuga 

(escape peaks). Os picos de soma formam-se quando dois raios-X chegam ao detector 

exatamente no mesmo momento, fazendo que seja detectado como um raio-X com 

energia igual a soma da energia dos dois. Entretanto, este efeito é relativamente raro. 

Os picos de fuga são aqueles gerados pela interação entre um fotão proveniente da 

amostra e os átomos de Si do detector, resultando na diminuição na detecção de raios-

X emitidos pela amostra e na detecção de raios-X característicos do Si do detector. 

Felizmente estas interferências são minimizadas através dos programas instalados nos 

próprios aparelhos de FRX portátil (Hall et al., 2012). 

A interação dos raios-X característicos da amostra e a sua matriz poderá causar 

interferências que irão aumentá-los ou diminuí-los dependendo das condições. Por 

exemplo, dependendo do número atómico médio da amostra, os seus raios-X 

característicos terão uma maior ou menor probabilidade de serem parcialmente 

absorvidos e produzir excitação secundária de outros elementos de menor número 

atómico. A correção destas três interferências é denominada ZAF (Z, número atómico 

médio; A, absorção e; F, fluorescência secundária) (Kevex, 1989). Desta forma, o feixe 
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de raios-X primário irá afetar diferentes volumes da amostra dependendo da sua massa 

média durante a interação entre ambos (Figura 7.8). 

Figura 7.8: Representação da interação de um feixe de raios-X primário com diferentes 
acelerações, V, e amostras com diferentes números atómicos médios, Z (Kevex, 1989). 

Outro aspecto importante para as análises de FRX é a morfologia da amostra. A 

distribuição do tamanho das partículas, heterogeneidade e topografia da superfície da 

amostra são parâmetros que irão interferir na qualidade da análise. Estas interferências 

são minimizadas através da preparação adequada das amostras (moagem, 

homogeneização e quarteamento), o que deve ser feito quando forem desejadas 

análises quantitativas ou semiquantitativas confiáveis. A forma de preparação das 

amostras também é importante, uma vez que as partículas mais finas tendem a 

acumular-se na base dos porta amostras (Hall & McClenagham, 2013). A forte variação 

da temperatura ambiente também é outro fator que pode gerar alterações no 

funcionamento do aparelho (Hall et al., 2012). 

Existem dois tipos de calibração nos aparelhos de FRX portáteis, fornecidas pelos 

fabricantes, mining mode e soil mode. A primeira é utilizada para medir a concentração 

dos elementos maiores (>0.5 %) e baseia-se no modelo dos Parâmetros Fundamentais. 

Este modelo matemático utiliza a relação teórica entre o pico característico de um 

elemento puro e o pico medido durante a análise. A segunda calibração utiliza a 

normalização de Compton para a determinação de elementos traços. Este método utiliza 

a dispersão de Compton dos fotões Kα do tubo para determinar o coeficiente de 

atenuação de massa da amostra e, assim, corrigir o efeito matriz da amostra. 
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A corrente e voltagem do feixe de raios-X são parâmetros importantes para a análise de 

diferentes elementos. Geralmente os equipamentos de FRX portáteis utilizam um feixe 

com voltagem maior para analisar elementos de alto número atómico e outro feixe com 

voltagem menor para analisar elementos de baixo número atómico, geralmente os mais 

abundantes em materiais geológicos. O tempo de análise de cada feixe pode ser 

definido pelo utilizador, sendo que 30 a 90 segundos por feixe proporciona uma boa 

relação entre qualidade e tempo da análise (Hall et al., 2012). 

7.2.2. Difração de Raios-X (DRX) 

Existem duas categorias de instrumentos DRX, os difratómetros com análises pelo 

método em pó e as câmaras de monocristais acopladas (Figura 7.9 e Figura 7.10). Os 

instrumentos de câmara foram amplamente usados no passado, sendo mais comuns 

aqueles do tipo Debye-Scherrer. Como será visto mais adiante, este tipo de instrumento 

é citado neste trabalho devido a algumas semelhanças com o instrumento de DRX 

portátil. Os seus principais componentes são uma câmara com formato cilíndrico, porta 

amostras, filme e um conjunto de colimadores e filtros. Durante a análise, a amostra 

entra em rotação para que o feixe de raios-X primário incida sobre os micro cristais sob 

diferentes ângulos até que este seja difratado no ângulo ideal θ (Jenkins, 1988). Quando 

isto ocorre, o feixe difratado forma um círculo uniforme sob um ângulo 2θ com o feixe 

primário (Figura 7.9). 

 
Figura 7.9: Representação esquemática da câmara de Debye-Scherrer de DRX (Jenkins, 

1988). 

O difratómetro de amostras pulverizadas é o tipo de instrumento de DRX mais difundido 

nos laboratórios e utiliza a geometria Bragg-Brentano. Esta geometria é formada por 

dois círculos, o círculo focal e o goniómetro. O primeiro possui raio variável e forma-se 

pelo alinhamento da fonte de raios-X, amostra e fenda receptora. Já o goniômetro tem 
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o raio fixo e a amostra localiza-se no seu centro (Figura 7.10). O detector é formado por

um cintilómetro que converte os raios-X em impulsos voltaicos. O resultado final é um

gráfico formado por 2θ versus a intensidade dos feixes difratados, chamado

difratograma (Jenkins, 1988).

Figura 7.10: Representação esquemática de um difratómetro de DRX (Jenkins, 1988). 

O primeiro aparelho de DRX realmente portátil, o TERRA, foi desenvolvido ao longo das 

décadas de 1990 e 2000 pela empresa InXitu e a Agência de Administração Aeronáutica 

e Espacial norte-americana (NASA) com o objetivo de realizar análises mineralógicas 

em missões espaciais em Marte. A portabilidade deste aparelho foi alcançada pela 

implementação de algumas inovações que permitiram a redução do seu tamanho e peso 

de forma significativa. 

As principais inovações foram a introdução do sistema de arrefecimento Peltier que 

arrefece o detector CCD (Charge Coupled Device) até -45ºC e o desenvolvimento do 

Suporte Vibratório de Amostra (SVA) (Sarrazin et al., 2005; 2008). O funcionamento 

deste dispositivo baseia-se no princípio de que a vibração do suporte causará a 

fluidização da amostra em pó e sua movimentação convectiva enquanto esta é 

analisada. A câmara que recebe a amostra é formada por duas janelas transparentes 

de Mylar separadas por algumas centenas de micrometros, o que permite que o feixe 

de raios-X primário incida por um lado e que os raios-X difratados sejam detectados pelo 

outro (Figura 7.11). Assim como no sistema Debye-Scherrer, os raios-X difratados 
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formam um cone sobre o detector e seu raio será proporcional ao seu ângulo de difração 

(Sarrazin et al., 2005; 2008). 

 
Figura 7.11: Representação esquemática do suporte vibratório de amostras (SVA). À esquerda 

visão frontal e à direita visão lateral (Sarrazin et al., 2005). 

Uma das vantagens do TERRA sobre os aparelhos convencionais de DRX é a 

capacidade de analisar amostras com tamanho de partícula de até 150 μm de diâmetro 

sem perda de qualidade das análises (Sarrazin et al., 2005). Normalmente, a DRX com 

aparelhos convencionais requer que a amostra seja moída abaixo de 10μm (Bish & 

Reynolds, 1989). Além disto, o TERRA possibilita a troca das amostras mais rápida já 

que não é necessário prensar as amostras. Assim, o uso do SVA associado à geometria 

de Debye-Scherrer foi crucial para a redução do tamanho do sistema e para o 

desenvolvimento da portabilidade do TERRA. O resultado final é um equipamento com 

14,5 kg e autonomia de funcionamento de 4 horas por baterias (Sarrazin et al., 2008). 

Após a aquisição do difratograma, a identificação das fases da amostra é feita através 

de um processo sistemático de procura-e-acerto. Para isto é utilizado o arquivo de 

referência PDF (Powder Diffraction File), que é constituído por um conjunto de padrões 

de referência de fase única. O método de pesquisa é feito através da comparação dos 

picos principais da fase desconhecida com as linhas do padrão de referência. Depois 

de localizada uma combinação em potencial, estas linhas são subtraídas do padrão 

experimental e o método é repetido até que sejam identificados todos os picos (Jenkins, 

1988). A gestão e manutenção do arquivo PDF encontra-se sob responsabilidade do 

International Centre for Diffraction Data (ICDD), nos EUA. Os dois principais parâmetros 
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usados no processo de procura-e-acerto são o espaçamento intercristalino, d, e a 

intensidade relativa dos picos, chamados de I/Io. 

7.2.2.1. Fatores de Interferência na DRX 

Enquanto que a distância intercristalina pode ser medida com exatidão superior a 0.5 

%, as intensidades estão sujeitas a grandes erros. Estes erros são causados ou 

aumentados por uma série de fatores que interferem no fenómeno de difração de raios-

X, podendo ser de natureza instrumental ou relacionado com as características da 

amostra e da sua preparação (Jenkins, 1988; Post & Bish, 1989). Os fatores 

relacionados com as condições do difratómetro podem ser controlados pela calibração 

e configuração do equipamento, minimizando seus efeitos no difratograma. Já os fatores 

relacionados com a preparação das amostras são as maiores fontes de erro. 

Como já mencionado anteriormente, os difratómetros convencionais necessitam que as 

amostras sejam moídas abaixo de 10 μm (Bish & Reynolds, 1989; Post & Bish 1989). 

Isto é importante para evitar efeitos associados a partículas grossas, como a baixa 

estatística de partículas, microabsorção e extinção dos raios-X. Por outro lado, materiais 

submetidos a moagem excessiva sofrem de aumento da proporção de partículas 

ultrafinas e da quantidade de material amorfo, o que favorece ao aumento da largura à 

meia altura dos picos e aumento da linha de base (Gobbo, 2009). Para minimizar este 

problema aplica-se uma moagem mais grossa das amostras e, com o objetivo de 

melhorar a estatística de partículas, utiliza-se um maior tempo de análise e rotação 

horizontal do suporte de amostra segundo o seu eixo central. Esta última medida tem 

como função aumentar a área iluminada da amostra e aumentar a estatística de 

contagem das partículas e do difratograma, tornando assim a coleta mais representativa 

(Gobbo, 2009). 

Ao utilizar-se a técnica de DRX, admite-se que a espessura da amostra é infinita, ou 

que esta é o suficiente para que o feixe de raios-X possa interagir com a amostra sem 

a atravessar. Os parâmetros utilizados no cálculo da espessura mínima da amostra são 

o comprimento da trajetória do feixe, o ângulo de difração, a energia do feixe, o

coeficiente de absorção linear, "μ", e a densidade da amostra (Gobbo, 2009). Já a

superfície da amostra deve ser plana, sem rugosidades ou curvaturas e não deve estar

inclinada. Estas alterações na superfície podem produzir desvios nas posições dos

picos, alargamentos das reflexões, erro nas intensidades e assimetria no perfil (Post &

Bish, 1989).

O efeito da microabsorção é uma fonte de erro particularmente importante em amostras

compostas por fases com um alto contraste de coeficiente de microabsorção, como no

caso de minérios de ferro. As fases com alto coeficiente de absorção (óxidos de ferro)
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tendem a ser subestimadas porque parte do feixe de raios-X é absorvido na superfície 

da amostra e somente uma fração dos grãos efetivamente difratam o feixe. Por outro 

lado, observa-se o contrário em relação às fases com baixo coeficiente de absorção 

(quartzo) (Madsen, 2011). A correção do efeito da microabsorção só deve ser aplicada 

quando existe um alto contraste de microabsorção, caso contrário uma correção 

desnecessária poderá interferir de forma negativa em análises quantitativas de fases 

(Madsen et al., 2001). Os programas que oferecem a possibilidade de corrigir este efeito, 

como o TOPAS, baseiam-se no modelo de Brindley. Entretanto, esta correção só deve 

ser usada quando for de conhecimento o coeficiente médio de absorção da amostra e 

o diâmetro médio das suas partículas. Além disto, também é necessário que as 

partículas tenham formato aproximadamente esférico (Madsen et al., 2001). Outra forma 

de medir o efeito da microabsorção numa amostra é através da difração por neutrões, 

já que esta técnica é praticamente imune a esta interferência. 

Outra interferência importante, principalmente em materiais geológicos, é a orientação 

preferencial de fases. Isto significa que os minerais com hábito lamelares ou acicular 

tendem a apresentar uma direção alinhada segundo uma direção, o que é ampliado 

durante o processo de prensagem da amostra no suporte. Este efeito leva à alteração 

das intensidades relativas das reflexões, podendo ser minimizado pela forma de 

preenchimento do porta amostra (Konig et al., 2002) e por modelamentos matemáticos 

presentes nos programas de refinamento de Rietveld. 

A interferência da orientação preferencial dos minerais lamelares e aciculares nas 

análises de DRX de bancada é algo inerente ao método. Por outro lado, isto não 

acontece com o TERRA por causa do seu porta amostras, o que traz ganhos para as 

análises quantitativas a partir do seu difratogramas. Mais à frente, no capítulo dos 

resultados dos equipamentos portáteis, serão apresentados os dados que suportam 

esta afirmação. 

7.2.2.2. Análises Quantitativas 

Existem vários métodos de análise quantitativa através da difração de raios-X. A maioria 

destes métodos envolve a adição de uma quantidade conhecida de um padrão interno 

e a comparação dos picos esperados com os picos das fases analisadas (Connolly, 

2012). 

O método de adição envolve a adição de diferentes quantidades de uma fase bem 

determinada a uma mistura de fases desconhecidas. Em seguida, compara-se o perfil 

da fase conhecida com o perfil das amostras analisadas. Este método também é uma 

prática muito comum na técnica de FRX (Gobbo, 2009). 
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O método do padrão interno é o mais utilizado para análises quantitativas na DRX e 

dele derivam outros métodos como o RIR (Reference Intensite Ratio). Este método 

baseia-se na adição de um padrão interno que contenha um ou mais picos sem 

sobreposição com os picos das fases de interesse (Gobbo, 2009). O método RIR é 

definido pela intensidade da linha mais intensa de uma amostra dividida pela linha mais 

intensa de uma fase de referência numa mistura 1:1. Geralmente a fase de referência 

utilizada é o corundum, mas outras fases também podem ser usadas. Os valores da 

relação da linha de maior intensidade do corundum e de outras fases minerais (I/Ic) numa 

mistura de 1:1 encontram-se publicados no PDF - ICDD. Para uma melhor precisão o 

ideal é que os valores de RIR sejam recalculados para o equipamento. 

7.2.2.3. O Refinamento de Rietveld 

O refinamento de Rietveld (1969) baseia-se na análise por simulação numérica de todo 

o difratograma e não somente de um ou poucos picos. Nos últimos anos este método 

tornou-se muito difundido por causa dos avanços computacionais e hoje é amplamente 

utilizado por causa da sua agilidade e baixo custo. Para que este método seja exato é 

necessário que todas as fases presentes sejam identificadas, o que muitas vezes 

depende de informações complementares da amostra que devem ser fornecidas por 

outras técnicas. O refinamento é feito através da redução da diferença entre a 

intensidade do pico calculado e a intensidade do pico medido em cada valor 2θ do 

difratograma pelo método dos mínimos quadrados (Young, 1993). Esta diferença é 

calculada segundo a equação Sy: 

Sy = ∑i wi (yi – yci)2  (6) 

Onde 

wi = 1/yi , 

yi = intensidade bruta observada no ésimo passo, 

yci = intensidade calculada no ésimo passo, 

Assim, o difratograma de um material cristalino pode ser visto como um conjunto de 

perfis de reflexões individuais, cada qual com a sua altura de pico, posição 2θ, largura, 

cauda e área integrada, que é proporcional à intensidade de Bragg, Ik, no qual k 

corresponde aos índices de Miller h, k, l (Young, 1993). 

Geralmente vários picos de Bragg contribuem para a intensidade observada, yi, em um 

dado ponto do difratograma, i. Assim, a intensidade calculada em um determinado ponto 

do difratograma, yci, é determinada pelo somatório da contribuição da linha de base e 

de todas as reflexões de Bragg vizinhas, k, das fases presentes: 

yic = S ∑k Lk │Fk│2 G (2∆θik) Pk A + yib (c)   (7) 
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Sendo que S corresponde ao fator de escala; Lk aos fatores de Lorentz, polarização e 

multiplicidade; Fk é o fator de estrutura; G é a função do perfil de reflexão; θik é o ângulo 

de Bragg para a reflexão k; Pk é a função de orientação preferencial; A é o fator de 

absorção; e yib (c) é a linha de base refinada no iésimo passo.   

O refinamento de Rietveld ajusta os parâmetros do difratograma observado e do 

difratograma calculado até que um resíduo mínimo (Sy) seja atingido, ou seja, até que 

seja encontrado o melhor ajuste. Entretanto, a qualidade do ajuste dependerá do modelo 

utilizado durante o processo e se o resíduo mínimo geral, e não local, foi alcançado 

(Young, 1993). A avaliação do resíduo do refinamento é realizada através de alguns 

parâmetros estatísticos gerados durante o processo (Tabela 7.1). 

Tabela 7.1: Parâmetros estatísticos de resíduo utilizados durante o refinamento de Rietveld 
(Young, 1993). 

Indicador Equação 
Resíduo de Estrutura RF = ∑│(Iko)1/2 - (Ikc)1/2│ / ∑(Iko)1/2 
Resíduo de Bragg RB = ∑│Iko-Ikc│/ ∑ Iko 
Resíduo de Perfil RP = ∑│yio - yic│/ ∑ yio 
Resíduo de Perfil 
Ponderado Rwp = [ ∑wi (yio - yic)2 / ∑ wi y2io ]0,5 

Do ponto de vista puramente matemático, Rwp é o parâmetro que melhor reflete o 

progresso do refinamento porque o numerador da equação é o resíduo do refinamento 

(Young, 1993). Estes parâmetros estatísticos são importantes e devem ser usados para 

avaliar a qualidade do refinamento, porém o uso destes não garante por si só o melhor 

resultado. Assim, parâmetros visuais, como o gráfico de diferença entre os 

difratogramas analisado e calculado, são importantes para o sucesso do procedimento, 

principalmente quando uma amostra nova é analisada. Este gráfico fornece 

rapidamente informações sobre a origem do erro, como a presença de uma ou mais 

fases não identificadas. Desta forma, o uso de parâmetros estatísticos é importante para 

avaliar a qualidade do refinamento de forma quantitativa, enquanto que o uso de gráficos 

ajuda a avaliar o refinamento de forma geral (Young, 1993). 

Da mesma forma que as aplicações do refinamento de Rietveld aumentaram ao longo 

das últimas décadas, o mesmo aconteceu com os programas capazes de realizá-lo. 

Hoje existem dezenas de programas gratuitos e uma menor quantidade de programas 

comerciais que realizam o refinamento de Rietveld. Alguns dos principais programas 

disponíveis para uso científico são o GSAS, FullProf, DBW, LHPM, XRS-82 e PCW. Os 

principais programas de uso comercial são o HighScore Plus (PANAlytical), Topas 

(Bruker) e Siroquant (CSIRO). A maioria destes programas foi desenvolvida a partir do 

programa criado originalmente por Hugo Rietveld (Rietveld, 1969), que distribuiu 

gratuitamente o código fonte para a comunidade científica (Young, 1993). 
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7.3. Revisão sobre a Aplicação da FRX e DRX Portáteis na Análise de 
Geomateriais 

7.3.1. Fluorescência de raios X portátil 

Nas décadas de 1990 e 2000 a maior parte das publicações sobre o uso da FRX portátil 

em geomateriais relacionava-se com os campos da arqueologia e da geologia 

ambiental. Devido ao avanço tecnológico dos componentes eletrónicos e programas 

ocorrido no início dos anos 2000, novas aplicações se desenvolveram à medida que 

mais elementos passaram a ser detectados e em concentrações mais baixas (Houlahan 

et al., 2003). Assim, como previsto por Glanzman & Closs (2007), o número de 

publicações sobre aplicação da FRX portátil na indústria mineira tem vindo a aumentar 

significativamente nos últimos 10 anos. 

Potts et al. (1995) foram pioneiros nas pesquisas sobre a aplicação da FRX portátil em 

materiais geológicos, avaliando a qualidade das análises do equipamento Spectrace 

9000 em setenta amostras de referência constituídas dominantemente por rochas 

silicatadas na forma de pastilhas prensadas. Este aparelho tem como fonte de raios-X 

os radioisótopos 55Fe, 109Cd e 241Am e foi usado o tempo de análise de 200s. Os 

elementos maiores K, Ca, Ti, Mn e Fe e os elementos traços Ba, Nb, Rb, Sr, Y e Zr 

foram bem medidos em rochas "normais". Já os elementos Co, Cr, Cu, Ga, La, Nd, Ni, 

V e Zn foram bem medidos em rochas com concentrações anómalas ou minérios. A 

precisão foi de cerca de 0.45 a 5 % para este conjunto de elementos e o rigor foi 

considerado adequado pelo alto grau de linearidade entre os valores analisados e 

valores esperados. 

Argyraki et al. (1997) estudaram a performance do mesmo aparelho de FRX portátil para 

análises de solo contaminado por Pb. As análises foram realizadas em amostras in situ 

e depois comparadas com as análises realizadas em laboratório por ICP-AES e FRX-

WDS. As análises de FRX portátil em amostras in situ foram afetadas pela humidade e 

pela rugosidade da sua superfície, porém, após a correção destas interferências, poucas 

variações foram observadas entre este método e os laboratoriais. Um desvio de cerca 

de 55 % na concentração do Pb foi observado numa amostra devido à pequena massa 

analisada pela FRX portátil e pela heterogeneidade na concentração de Pb. Contudo, 

estas imprecisões relacionadas com o método de amostragem não impediram a 

detecção de anomalias geoquímicas, mostrando assim a aplicabilidade do aparelho 

portátil para esta finalidade. 

Potts et al. (1997) avaliaram a influência da mineralogia e do tamanho dos grãos nas 

análises feitas com a FRX portátil em rochas silicatadas. Estimativas do volume 

responsável por gerar a fluorescência de raios-X da amostra foram feitas através do 
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cálculo da profundidade de penetração crítica das linhas de raios-X selecionadas. 

Também se mediu a variação das intensidades detectadas sob a janela de FRX portátil 

e observou-se que a intensidade no centro da janela foi de seis a dez vezes maior do 

que nos bordos. Para avaliar o efeito desta variação em análises in situ, algumas placas 

lisas de rochas com tamanho de grãos variando de fino a grosso foram analisadas em 

dez pontos aleatórios. As amostras com grão fino e médio apresentaram um desvio 

padrão de 5 % para cinco análises e 10 % para uma análise realizada neste conjunto 

de amostras. 

A aplicação da FRX portátil para o controlo de qualidade em quatro minas foi testada 

por Houlahan et al. (2003). Segundo estes autores, o uso da FRX portátil na atividade 

de mineração em geral foi muito limitado até esta época devido a capacidade dos 

primeiros instrumentos em detectar poucos elementos metálicos, o que contribuiu para 

criar o estigma de que esta tecnologia não poderia ser utilizada com sucesso na 

indústria da mineração. Além disto, a estrutura organizacional das empresas mineiras 

foi outro obstáculo que contribuiu para este atraso, uma vez que se tornaria mais 

confuso os limites e responsabilidades do departamento de geologia e os laboratórios. 

No entanto, a chegada de novos aparelhos com programas de correção do efeito matriz 

pelo método de Parâmetros Fundamentais e a capacidade de se calibrar o equipamento 

para tipos de minério e amostras específicas abriram novas perspectivas para o uso 

desta tecnologia na mineração, o que se confirmou neste estudo. Nos quatro casos 

estudados, duas minas de cobre, uma de ouro e um projeto de níquel laterítico, a FRX 

portátil foi capaz de separar o minério do estéril, de forma bem sucedida. 

O efeito da alteração supergénica em amostras de dolerito e riolito foi avaliada através 

de um perfil geoquímico realizado com a FRX portátil (Potts et al., 2006). Os testes foram 

realizados em laboratório com amostras provenientes de um arquivo, já que hoje estes 

afloramentos se encontram numa área protegida devido a sua importância arqueológica, 

não sendo mais permitido novas amostragens. Nas amostras de dolerito fortemente 

alteradas, os elementos Ca, Fe e Y foram significativamente empobrecidos, enquanto 

que o K e Pb foram enriquecidos. O enriquecimento do último provavelmente se deve a 

atividade antropogénica. Por outro lado, o comportamento dos elementos químicos nas 

amostras de riolito mostrou-se muito errático, não permitindo estabelecer correlações. 

Por fim, fatores de correção foram criados para cada elemento baseado na relação de 

concentração nas zonas alteradas e na rocha fresca com o objetivo de se corrigir 

análises realizadas pela FRX portátil. Uma comparação entre as análises de FRX portátil 

e análises por FRX-WDS mostraram uma melhoria significativa após os fatores correção 

para os elementos Fe, Ca, Y, Zr e, às vezes, Ba e Pb, enquanto que para os outros 

elementos não houve melhoria. Assim, conclui-se que a aplicação da FRX portátil neste 
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tipo de problema não se mostrou inteiramente eficaz devido a diferença de 

comportamento dos elementos químicos em relação aos efeitos da alteração 

supergénica, o que depende do tipo de rocha e da localização geográfica. 

Hall et al. (2011; 2012) serão talvez os trabalhos mais relevantes publicados até hoje 

sobre os fundamentos do uso da FRX portátil para análises de materiais geológicos. 

Estes estudos consistem em um projeto dividido em duas fases com o objetivo de 

fornecer linhas gerais e estabelecer protocolos para o uso da FRX portátil no campo e 

recolha e interpretação correta dos dados. Para isto, na primeira fase, cinco 

equipamentos de FRX portátil, sendo três aparelhos de mão e dois de bancada, foram 

usados para analisar 41 materiais de referência e controlo (MRC) em pó. Estas amostras 

foram fornecidas pelas empresas patrocinadoras do projeto e abrangem diferentes 

matrizes geológicas, como solos, rochas, minérios e sedimentos. Assim, os MRC 

serviram de figuras de mérito na análise do rigor, precisão e limites de detecção dos 

aparelhos. Este teste não teve como objetivo comparar a performance de um aparelho 

com outro, mas sim fornecer uma visão abrangente da técnica em si. 

A avaliação feita por Hall et al. (2011) sobre qualidade das análises para cada elemento 

forneceu uma classificação geral que dificilmente poderá ser aplicada em casos 

específicos, tendo em vista que o conjunto de amostras utilizado compreende matrizes 

químicas extremamente diferentes. Entretanto, ainda assim, esta classificação tem o 

seu valor como ponto de partida. Por fim, o limite de detecção real de materiais 

geológicos, em especial para minérios de elementos terras-raras, foi bem superior aos 

5 a 50 ppm geralmente divulgados pelos fabricantes. As principais conclusões da 

primeira fase do projeto, Hall et al. (2011), foram as seguintes: Existem grandes 

diferenças em relação ao rigor das análises dos aparelhos, mesmo entre aparelhos do 

mesmo fabricante; o operador do equipamento deve calibrar o aparelho de forma que 

reflita a matriz das amostras em estudo para se obter análises quantitativas de melhor 

qualidade; o tempo de análise de 60s por feixe oferece uma boa relação entre exatidão 

e eficiência; e o filme de Proleno de 4μm de espessura é a melhor opção para os porta 

amostras em termos de interferência na absorção dos raios-X de baixa energia dos 

elementos leves e resistência física. 

Na segunda fase do projeto, Hall et al. (2012) fizeram a análise direta de materiais 

geológicos diversificados como solos, rochas, minérios e sedimentos, usando apenas 

dois equipamentos de FRX de mão. Isto permitiu que os autores avaliassem diferentes 

estratégias de calibração; o efeito das matrizes químicas, heterogeneidade e tamanho 

das partículas das amostras na análise direta de superfícies sólidas; a quantidade de 

preparação necessária das amostras de solo para alcançar níveis aceitáveis de rigor e 

precisão; e, por último, o efeito da humidade na análise de solos. 
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Avaliação do efeito da matriz química e mineralógica foi feita através da análise das 

amostras em três conjuntos litológicos separados, granitos, basaltos e xistos, e 

observou-se que os fatores de calibração podem variar de conjunto para conjunto e de 

equipamento para equipamento, ou não, o que torna praticamente impossível fazer 

generalizações. Assim, devem ser geradas curvas de calibração individuais para cada 

tipo de amostra (Hall et al., 2012).  

A conclusão final de Hall et al. (2012) é que a FRX portátil é capaz de gerar informações 

extremamente úteis no campo, principalmente para amostras de solo e sedimentos. É 

fundamental que o operador se familiarize o melhor possível com o seu equipamento. 

Com uma calibração apropriada o aparelho poderá fornecer análises adequadas à 

finalidade que se propõe. Entretanto, geólogos não devem empregar esta tecnologia 

para analisar rochas heterogéneas e com grão grosso e esperar resultados comparáveis 

as análises realizadas por métodos laboratoriais certificados. 

A mina de ouro Plutonic, na Austrália, tornou-se objeto de vários estudos sobre a 

aplicação da FRX portátil realizados por Michael Gazley e seus colegas. Num primeiro 

estudo, Gazley et al. (2011) aborda o uso desta tecnologia para separar unidades 

estratigráficas através da geoquímica, o que era relativamente difícil de ser feito a olho 

nu por causa do aspecto homogéneo da sequência estratigráfica e pela alteração 

hidrotermal pervasiva associada a mineralização de ouro. A FRX portátil possibilitou a 

separação de diferentes derrames de basaltos, confirmando que a sequência se 

encontra invertida e o ouro se concentra nos contatos dos derrames. 

Em um outro estudo de caso na mina Plutonic, Gazley et al. (2012) avaliou a relação 

Au/As através de análises de FRX portátil e métodos convencionais, motivado por 

problemas metalúrgicos associados à presença de altos teores de As no Run of Mine. 

A monitorização da recuperação mássica e do teor do As associado ao minério enviado 

a planta de beneficiação permitiu estabelecer uma relação negativa entre ambos. Assim, 

a incorporação das análises geoquímicas da FRX portátil ao modelo geológico e a 

avaliação da relação Au/As do minério no modelo de blocos permitiu a previsão de 

problemas metalúrgicos nos planos de lavra. 

Medioli et al. (2012) utilizou várias técnicas analíticas, entre elas a FRX portátil, para 

analisar amostras de uma sondagem realizada numa bacia glacial na província de 

Ontário, Canadá. Observou-se uma forte correspondência entre a variação da 

composição química das amostras e outras propriedades, como granulometria, radiação 

gama natural, susceptibilidade magnética, densidade, porosidade e velocidade das 

ondas de cisalhamento do levantamento sísmico. A FRX portátil mostrou ser um método 

eficiente ao fornecer rapidamente informações que refletem variações de zona fonte dos 

sedimentos e granulometria, o que foi confirmado pelas outras análises. 
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Urbano (2013) e Urbano & Brandão (2013) avaliaram o uso da FRX portátil no controlo 

de qualidade durante a lavra de minério de ferro, comparando as análises de FRX 

portátil com as análises de FRX-WDS de 20 amostras provenientes de uma mina de 

ferro localizada em Minas Gerais, Brasil. A comparação inicial permitiu verificar que as 

análises de FRX portátil subestimaram as concentrações de Fe e superestimaram as 

concentrações de P, Al, Si e Mn, em geral. Após a aplicação dos fatores de calibração 

observou-se uma melhoria no rigor das análises. Ademais, constatou-se que as análises 

dos elementos em faixas de concentração mais baixa apresentaram um erro mais 

elevado e vice-versa. Por fim, conclui-se que as análises foram satisfatórias do ponto 

de vista qualitativo e semiquantitativo. Já do ponto de vista quantitativo, as análises 

apresentaram algumas restrições necessárias de serem levadas em consideração ao 

usar estes dados para classificar uma rocha em minério ou estéril. 

Hall & McClenaghan (2013) obteve análises surpreendentemente boas para anomalias 

de Pb e Zn em 88 amostras de sedimentos glaciais provenientes de um distrito mineiro 

do Canadá sem precisar passar as amostras pelas etapas de moagem e peneiramento. 

As análises da FRX portátil foram comparadas com análises realizadas por ICP-MS e 

ES em amostras moídas abaixo de 64μm. As análises de FRX portátil mostraram 

padrões de concentração semelhantes às análises realizadas por métodos 

convencionais, embora as concentrações absolutas fossem diferentes. Os autores 

recomendam o uso de um medidor de humidade neste tipo de procedimento para fazer 

as correções necessárias e uso de sacos plásticos do tipo Zip Lock, mas cada lote de 

sacos deve ser analisado para avaliar possíveis contaminações. 

Arne et al. (2014) avaliou o uso da FRX portátil para a prospecção de Au, comparando 

análises deste aparelho com análises feitas por ICP-MS em amostras de solo e 

sedimentos provenientes de dois projetos de prospecção no Canadá. Mapas de 

concentração de elementos indicadores como As, Cu, Pb e Sb foram gerados para os 

dois métodos. As análises de FRX portátil em amostras sem nenhuma preparação, 

apenas secas, mostraram-se adequadas para a detecção de anomalias de As e Cu e 

para o controlo litológico, embora se recomende a monitoramento de desvios nas 

análises de FRX portátil através de análises de laboratório periódicas. Outros elementos 

indicadores, como W, Sb, Bi, Ag, Te e Au, ocorrem em concentrações abaixo da 

capacidade de detecção da atual geração de analisadores portáteis e, por isto, não 

puderam ser analisados. 

O uso das análises de FRX portátil para informação pública segundo o código JORC de 

2012 depende de dois fatores (Arne & Jeffres, 2014): o método de amostragem utilizado 

e o relatório de garantia de qualidade da informação (Quality Assurance). A definição do 

melhor método de uso da FRX portátil deve ser estabelecida com a realização de um 
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estudo orientativo, seja para a prospecção ou controle de teores na lavra de minérios. 

A realização de múltiplas análises pontuais, varrimento de uma amostra durante uma 

leitura ou análise de materiais resultantes de perfurações são algumas das opções a 

serem estudadas. Um programa de garantia de qualidade deve ser implementado 

incluindo o registro da configuração do aparelho, uso de padrões com matrizes 

apropriadas, análises de brancos de sílica, tipo de saco plástico usado, realização de 

um número adequado de análises duplicadas e realização de análises em laboratório 

para avaliar a qualidade dos resultados da FRX portátil. Dados como a marca e modelo 

do aparelho, versão do software, temperatura do ambiente e humidade das amostras 

também são informações importantes a serem registradas. 

Outro estudo inovador é o uso da FRX portátil em análises de rocha total para a 

caracterização de alterações hidrotermais em propecção de campos geotermais na 

Nova Zelândia (Mauriohooho et al., 2014). A FRX portátil foi usada em amostras de 

sondagem sem nenhuma preparação além de lavagem e secagem e suas análises 

foram comparadas com a FRX de laboratório. A análise de elementos com mobilidade 

geoquímica menor, e.g. Y, Zr, Nb, permitiu a diferenciação de unidades 

litoestratigráficas, que seria dificilmente feito apenas com o uso da mineralogia e 

petrografia. Por outro lado, a detecção de elementos químicos com maior mobilidade 

química, como Ba, K, Ca, As, Rb e Pb, permitiu a identificação de zona com maior 

circulação de fluidos hidrotermais. 

O trabalho de descrição de sondagens é uma atividade sujeita a variações em maior ou 

menor grau devido a visão subjetiva do geólogo, mesmo que sejam adotados códigos 

de descrição. Desta forma, Gazley et al. (2014) propõe uma metodologia de 

classificação objetiva das sondagens da mina Plutonic através das análises da FRX 

portátil. Para isto, a relação K/V é usada para classificar o grau de alteração hidrotermal 

da rocha, enquanto que a relação As + 12*Cu é usada para determinar a concentração 

de sulfuretos na rocha. Para validá-la, os autores compararam a nova proposta ao 

código de classificação usado pelos geólogos da mina e as análises químicas pré-

existentes (incluindo teores de Au). Os resultados demonstraram que o novo sistema de 

classificação baseado nas análises de FRX portátil é robusto e permite que erros de 

classificação entre minério rico, pobre ou estéril sejam evitados. 

A falta de padrões e protocolos para a recolha de dados pela FRX portátil é um problema 

que impede a comparação das informações de diferentes conjuntos de análises e 

levanta preocupações sobre a consistência destes dados. Com isto, Fisher et al. (2015) 

propõe uma rotina para a recolha de dados com a FRX portátil em atividades de 

exploração geológica e mineração. Dois estudos de caso são apresentados para 

mostrar as vantagens da aplicação deste protocolo. Na mina de Plutonic Gold foi obtida 
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uma boa correlação entre as análises de FRX portátil e FRX convencional, o que permite 

aplicar esta tecnologia no reconhecimento de variações estratigráficas e, 

consequentemente, na localização das zonas mineralizadas. Já no caso da mina de 

ouro Agnew, a FRX portátil foi usada para identificar variações litológicas e zonas de 

alteração em áreas sem análises químicas de laboratório. Para isto foram usadas 

amostras recolhidas do pó resultante da perfuração das frentes de lavra. Os resultados 

apresentaram precisão suficiente para distinguir zonas de alteração das zonas não 

alteradas e identificar qual o tipo de alteração que estava associada às mineralizações 

de ouro. 

Por fim, após uma análise crítica das principais publicações sobre o uso da FRX portátil 

em geomateriais pode-se concluir que a partir do ano 2010 a aplicação desta tecnologia 

atingiu um grau de maturidade que permite utilizá-la em diferentes situações com 

praticamente a mesma segurança que os métodos analíticos convencionais. Entretanto, 

o sucesso do uso desta tecnologia depende que os profissionais envolvidos na tarefa 

possuam os conhecimentos mínimos do método analítico, processos de QA/QC (Quality 

Assurance/Quality Control) e amostragem. 

7.3.2. Difração de Raios X portátil 

O número de publicações sobre a aplicação da DRX portátil é bem inferior ao caso da 

FRX portátil provavelmente pelo fato desta tecnologia ser bem mais recente. Sarrazin 

et al. (2008) apresentam um estudo sobre o uso do aparelho TERRA para analisar 

materiais geológicos um pouco antes do lançamento comercial do aparelho. Os testes 

foram feitos em locais com condições ambientais extremas, como o Vale da Morte, 

Noruega e Antártida, de forma a se aproximarem o máximo possível das condições 

ambientais de Marte. 

A crescente necessidade de cientistas e profissionais capacitados em gerar e interpretar 

dados de FRX e DRX levou a Gore et al. (2014) a apresentar três estudos de caso sobre 

o uso destes analisadores portáteis no ensino de geociências. O público envolvido nos 

estudos de caso foram alunos do ensino pré-universitário, universitário e pós-

graduação. Em cada caso os alunos foram estimulados a lidarem com problemas de 

diferentes graus de dificuldade onde era necessário gerar os próprios dados, tratá-los e 

interpretá-los. Os problemas abordados variavam de minas abandonadas a áreas 

industriais e urbanas contaminadas. Esta atividade vem sendo desenvolvida na 

Universidade de Macquirie desde o ano 2000 com a FRX portátil e desde 2011 com o 

aparelho TERRA (DRX portátil), o que tem possibilitado a formação de profissionais com 

experiência nestas tecnologias. 
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Numa abordagem mais aplicada, Uvarova et al. (2014) usa os equipamentos de FRX 

portátil e DRX portátil na caracterização em tempo real do pó proveniente de uma 

sondagem diamantada. Foram usados os aparelhos de FRX portátil Delta Premium e X-

5000 e o equipamento TERRA de DRX portátil. A sondagem foi realizada numa mina de 

pirite abandonada na Austrália. Durante a sondagem, a rocha em pó transportada pelos 

fluidos para a superfície foi amostrada a cada 1,5 m e separada dos fluidos no Imdex 

Solid Recovery Tube (SRT). A granulometria do pó de perfuração, 75 % < 38 μm, 

eliminou a necessidade de outra etapa de moagem. Assim, as amostras misturadas com 

fluidos e separadas destes foram analisadas pelos equipamentos portáteis. Para servir 

de parâmetro de comparação, as amostras analisadas pelo TERRA também foram 

analisadas pela DRX convencional, aparelho Bruker D4 Endeavor AXS, e os 

testemunhos de sondagem foram analisados por ICP-MS e ES. Os resultados da FRX 

portátil apresentaram uma ótima correlação espacial e de composição química com as 

análises de laboratório. As análises de DRX portátil e convencional também obtiveram 

correlações muito boas para todas as amostras, permitindo calcular a concentração de 

todas as fases minerais acima de 3 % do volume pelos métodos RIR e Rietveld 

(softwares Diffrac.Eva e Siroquant, respectivamente). Duas misturas artificiais com 

quantidades preestabelecidas de minerais possibilitaram avaliar o desempenho dos dois 

aparelhos de DRX e dos dois softwares para quantificação de fases, observando-se que 

os resultados do TERRA aliado ao Siroquant são mais próximos das quantidades reais 

do que a DRX convencional. Provavelmente isto está relacionado ao Suporte Vibratório 

de Amostras (SVA) do TERRA que atenua o efeito da orientação preferencial dos 

minerais tabulares. Por fim, os autores concluem que os aparelhos de FRX portátil e 

DRX portátil apresentam um enorme potencial para analisar rapidamente uma grande 

quantidade de amostras geológicas de forma complementar, o que pode trazer 

economia de custos para projetos e fornecer informações quase que em tempo real. 

Shepherd (2015) testou a DRX e FRX do aparelho TERRA para a diferenciação de 

espinelas no contexto da prospecção de diamantes, uma vez que estes minerais são 

importantes indicadores de depósitos. Para isto uma amostra de prova formada por 

cromite (~1mg) e halite foi analisada diversas vezes com diferentes tempos de leitura. 

A halite foi utilizada como padrão interno de referência. Somente após 2800 exposições, 

cerca de 8 horas de análise, o aparelho conseguiu detectar quatro picos característicos 

da cromite devido à sua baixa concentração. Os elementos Fe e Cr foram detectados, 

porém os elementos Mg e Al não por causa da baixa sensibilidade do TERRA  para 

elementos leves. 

Após o refinamento das análises de DRX, observou-se que o aparelho portátil conseguiu 

medir de forma bem sucedida as dimensões da célula unitária dos grãos de cromite com 
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granulometria igual à maioria das outras amostras (entre 100 e 300μm). Assim, sob 

condições adequadas, a medição e identificação da célula unitária da cromite pode ser 

usada como indicativo de mineralizações primárias de diamante. Uma outra restrição 

observada deste método foi em relação a diferenciação de cromites com baixo Cr e alto 

Fe e vice-versa por causa do tamanho semelhante do espaçamento intercristalino de 

ambos. Este problema foi resolvido com o uso de análises químicas quantitativas. Por 

fim, o autor sugere que para reduzir o longo tempo de análise necessário do TERRA 

poder-se-ia usar fontes com maior fluxo de energia. 

A identificação e cartografia das associações minerais resultantes de processos de 

alteração são de extrema importância para a caracterização de depósitos hidrotermais. 

Assim, Burkett et al. (2015) avaliaram o uso do aparelho TERRA na identificação e 

quantificação das associações minerais do depósito de Au epitermal Kulumadau, Papua 

Nova Guiné. Um conjunto de amostras de sondagem deste depósito bem como 

amostras formadas por misturas controladas de alguns minerais foram analisadas pela 

DRX portátil e por DRX e FRX convencional afim de permitirem comparações entre os 

métodos. As análises mineralógicas quantitativas realizadas pelo programa Siroquant 

nas misturadas controladas mostraram uma boa correlação para os dois aparelhos de 

DRX, embora os resultados para a moscovite tenham apresentado erros significativos 

para concentrações abaixo de 10 %. Segundo os autores, isto ocorreu devido a uma 

segregação por densidade dos minerais dentro do SVA. Um teste de diferentes tempos 

de análise permitiu verificar que em cinco minutos era possível identificar as principais 

fases minerais. No entanto só foi possível atingir resultados quantitativos com a mesma 

qualidade que a DRX convencional dos minerais principais (> 5 %) com tempos de 

análise entre 20 e 40 minutos (R2 > 0.92), exceto para a clorite. Por fim, a quantificação 

dos minerais abaixo de 5 % de concentração mostrou baixa correlação entre os dois 

aparelhos, o que significa que estas fases dificilmente são bem quantificadas. 

Apesar dos recentes avanços observados com o surgimento do equipamento TERRA, 

novas perspectivas se abrem com as inovações apresentadas por Hansford & Thomas 

(2015). Uma delas é um aparelho de DRX portátil com formato semelhante a FRX 

portátil que permitirá realizar análises mineralógicas no campo sem preparação prévia 

das amostras. Esta tecnologia baseia-se no princípio da DRX por retro-reflexão de 

dispersão de energia e permite a análise de minerais independentemente do seu 

tamanho e morfologia. Para isto, os pesquisadores desenvolveram um detector com 

formato anelar que, posicionado junto com o tubo de raios-X, contribui para a 

portabilidade do aparelho. A segunda inovação é uma tecnologia que permite a 

detecção de fases minerais específicas através da identificação de combinações 

formadas pela relação entre o espaçamento intercristalino do mineral e a energia dos 
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raios-X característicos dos elementos químicos presentes. Esta segunda tecnologia 

permitirá aplicações onde se pretende identificar uma fase mineral específica. 

Os trabalhos de Hansford & Thomas (2015) e Uvarova et al. (2014) demonstram que 

existe uma forte tendência das técnicas de FRX e DRX portáteis serem usadas de forma 

cada vez mais integrada e complementar, o que irá exigir conhecimentos apurados 

destas técnicas analíticas e em amostragem, dos profissionais envolvidos. Além disto, 

observa-se que, assim como na FRX portátil, a técnica de DRX portátil caminha para se 

tornar uma importante ferramenta auxiliar do geólogo na abordagem de diferentes 

questões técnicas. 
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Nesta secção são apresentados os resultados dos aparelhos portáteis e discutidos em 

termos de exatidão e precisão. A exatidão, rigor ou acurácia de um instrumento é a 

medida da diferença entre o valor medido e o valor real. Esta diferença constitui o erro 

de medição, que pode ser classificado em sistemático e aleatório. Os erros sistemáticos 

são permanentes e, assim, previsíveis. Já os erros aleatórios são ocasionais, 

apresentam valores variáveis e são imprevisíveis. A quantificação dos erros aleatórios 

de um equipamento é definida como precisão e corresponde ao desvio padrão de um 

conjunto de medidas tomadas sob as mesmas condições (Alves, 1996). O esquema 

abaixo ilustra estes dois conceitos (Figura 8.1). 

Figura 8.1: Conceitos de precisão e exatidão: "a" exato e preciso, "b" inexato e preciso, "c" 
exato e impreciso e "d" inexato e impreciso. 

8.1. FRX Portátil 

Tendo sido apresentados estes conceitos básicos avança-se para a sua aplicação ao 

objeto de estudo. A exatidão das análises da FRX portátil foi calculada comparando-as 

com as análises de FRX-WDS (elementos maiores e menores) e ICP-MS (elementos 

traço). Embora seja de conhecimento que existe um erro associado às análises feitas 

por estes dois métodos, os seus resultados serão considerados como nosso objeto de 

comparação. Além disto, para possibilitar uma avaliação da exatidão dos aparelhos de 

uma forma mais ampla (em relação ao conjunto de amostra e não individualmente por 

amostra), a média e desvio padrão do erro da análise de cada elemento também foram 

calculados (anexo 5). Neste estudo são abordadas as análises dos elementos maiores 

Al, Si, P, Mn e Fe, elementos menores K, Ca e Ti e os elementos traços V e Cr. 

Além disto, foram criados gráficos comparativos entre as análises da FRX portátil e os 

outros métodos e calculadas as retas de tendências, ou linha de regressão linear, e a 

qualidade do ajuste (R2) (anexo 6). Nestes gráficos, as análises de referência 

encontram-se no eixo X e as análises da FRX portátil no eixo Y, sendo que a interseção, 

a, e a inclinação, b, estão para a equação y=a+b*x. Estes gráficos facilitam a 

visualização da exatidão e precisão, pois o primeiro relaciona-se ao quanto que a reta 

de tendências se aproxima de uma reta 1:1 (x=y) e o segundo relaciona-se à 

proximidade dos pontos (análises) da reta de tendências. Portanto, a inclinação da reta, 

b, e R2 são critérios usados para avaliar a exatidão e precisão do aparelho, 
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respectivamente, sendo que quanto mais próximos de 1 melhor. O ponto de interseção 

da reta de tendência com o eixo Y (análises de FRX portátil) é um outro elemento da 

equação desta reta que indica um desvio (translação) das medições em relação ao valor 

real da grandeza medida. Além disto, as análises da FRX portátil indicadas nos gráficos 

são o resultado da média calculada de três análises realizadas em pontos diferentes 

das amostras. O desvio padrão destas três análises encontram-se indicados nos 

gráficos na forma de barras verticais adjacentes às análises. Alguns dos gráficos que 

apresentam reta de tendências com uma inclinação a muito diferente de 1 podem 

parecer uma equação 1:1 por causa das diferentes escalas usadas no eixo X e Y, como 

no caso das análises de Al2O3 feitas pelo S1 Titan. 

Os óxidos dos elementos maiores Al2O3, SiO2, P2O5 e Fe2O3 ocorrem em concentrações 

superiores a 1 % nas amostras, bem acima dos limites de detecção informados pelos 

fabricantes dos equipamentos de FRX portátil. Destes elementos, as análises de Fe2O3 

foram as que apresentaram menor média do erro relativo (para ambos aparelhos), 

enquanto que as análises de Al2O3 foram as que apresentaram média do erro relativo 

mais alta (Tabela 8.1). 

Tabela 8.1: Média do erro relativo das análises de Al2O3, SiO2, P2O5 e Fe2O3 dos dois 
aparelhos para as 16 amostras analisadas. Dados extraídos do anexo 5. 

 Al2O3 SiO2 P2O5 Fe2O3 
 Delta Titan Delta Titan Delta Titan Delta Titan 
Média erro relativo -80.55 -124.69 -42.81 -34.16 -65.8 3.84 2.71 12.52 

É interessante notar que a média do erro relativo das análises de P2O5 do S1 Titan foi 

significativamente menor do que o Delta Premium, -3.84 % contra -65.80 %, 

respectivamente. Já em relação às análises de Fe2O3 observou-se o contrário, as 

análises do Delta Premium foram consideravelmente mais exatas do que as análises do 

S1 Titan, 2.71 % contra 12.52 % (Tabela 8.1). Esta situação coloca os dois aparelhos 

em condições semelhantes em termos de exatidão para estes dois elementos críticos, 

uma vez que o Fe2O3 é o elemento de interesse e o P2O5 é um elemento contaminante 

crítico. 

Assim como no caso do Al2O3, as análises de SiO2 também apresentaram uma média 

do erro relativo consideravelmente alta para os dois aparelhos, -42.81 % para o Delta e 

-34.16 % para o S1 Titan. Possivelmente a causa desta exatidão pobre está relacionada 

à baixa energia dos raios-X característicos deste elemento que tendem a sofrer 

interações com a própria amostra e o ar e, assim, têm a sua detecção pelo aparelho 

prejudicada (Potts & Webb, 1992; Hall et al., 2011). Neste processo, os raios-X gerados 

pelos átomos de silício podem ser absorvidos pelos átomos de alumínio, causando a 

produção de raios-X secundários deste último. A correção deste efeito está relacionada 

às correções chamadas de ZAF. Um outro fator que pode ter interferido nestas análises 
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é a sobreposição do pico Kß do Al (1.55 KeV) com o Kα do Si (1,74 KeV). Nas regiões 

de baixa energia do espectro eletromagnético o efeito da resolução do detector tende a 

ser mais crítico em relação ao fenómeno de sobreposição de picos como neste caso 

(Potts et al., 1987; Hall et al., 2011). Por outro lado, o pico Kß do Al não tem uma 

intensidade alta o suficiente para ser responsável por uma interferência tão significativa 

no pico Kα do Si. 

Em relação aos elementos K2O, CaO, TiO2 e MnO, estes ocorrem entre 1 % e 0.1 % de 

concentração, exceto pelo MnO que tem concentração média de 0.043 %. Apesar da 

concentração média destes elementos ser pelo menos 20 vezes maior do que o limite 

de detecção informado pelos fabricantes, alguns elementos não foram detectados em 

algumas amostras (anexo 2). O caso mais extremo foram as análises de MnO do S1 

Titan, onde este elemento não foi detectado em dez amostras. Já as análises de K2O e 

MnO foram as que apresentaram a maior média do erro relativo, enquanto que as 

análises de TiO2 apresentaram a menor média do erro relativo (Tabela 8.2). 

Tabela 8.2: Média do erro relativo das análises de K2O, CaO, TiO2 e MnO dos dois aparelhos 
para as 16 amostras analisadas. Dados extraídos do anexo 5. 

K2O CaO TiO2 MnO 
Delta Titan Delta Titan Delta Titan Delta Titan 

Média erro relativo 11.34 -80.14 -10.87 -11.61 10.42 -0.63 -35.45 47.94 

Os elementos V e Cr são elementos traços e encontram-se acima do limite de detecção 

dos aparelhos, cerca de 50 e 4 vezes respectivamente. Apesar de sua concentração ser 

superior ao limite de detecção informado pelo fabricante, o Cr não foi detectado pelo 

Delta em nenhuma amostra (anexo 5), mostrando que a definição do limite de detecção 

deve ser reavaliada pelo utilizador de acordo com a matriz química e mineralógica das 

amostras. Surpreendentemente, as análises de V apresentaram uma média do erro 

relativo menor do que as análises de vários outros elementos que ocorrem em 

concentrações maiores (Tabela 8.3). 

Tabela 8.3: Média do erro relativo das análises de V e Cr dos dois aparelhos para as 16 
amostras analisadas (ND= não detectado). Dados extraídos do anexo 5. 

V Cr 
Delta S1 Titan Delta S1 Titan 

Média erro relativo -8.13 14.47 ND -59.75

Devido ao grande número de dados, optou-se por utilizar tabelas para classificação da 

exatidão e precisão com o objetivo de fornecer uma avaliação rápida e geral dos 

mesmos. Enfatiza-se aqui que esta classificação é subjetiva e atenção deve ser dada 

aos gráficos e tabelas nos anexos 5 e 6 para a avaliação de pontos específicos. Assim, 

a tabela 8.4 apresenta uma classificação da exatidão dos dois aparelhos, comparando 

os erros de cada elemento e atribuindo uma pontuação para o aparelho que apresentou 
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a média do erro relativo mais próxima de zero, o que representa resultados com maior 

exatidão. 

Tabela 8.4: Média dos erros relativos dos elementos e pontuação atribuída aos dois aparelhos. 
Foi atribuído um ponto para o aparelho com a média do erro mais próximo de zero. 

 Média Erro Relativo Pontuação* 
Elemento Delta S1 Titan Delta S1 Titan 
Al2O3 -80.55 -124.69 1  
SiO2 -42.81 -34.16  1 
P2O5 -65.80 -3.84  1 
K2O 11.34 -80.14 1  
CaO -10.87 -11.61 1  
TiO2 10.42 -0.63  1 
V -8.13 14.47 1  
Cr ND -59.75  1 
MnO -26.98 80.48 1  
Fe2O3 2.71 12.52 1  
  Soma 6 4 

Pela pontuação da tabela acima, observa-se que o Delta Premium obteve uma exatidão 

melhor do que o S1 Titan em relação ao conjunto de elementos analisados. Já as tabelas 

8.5 e 8.6 apresentam um resumo das retas de tendências dos gráficos do anexo 6 e 

propõe uma comparação entre os dois aparelhos de FRX portátil de acordo com os 

melhores valores da inclinação da reta de tendências, R2, e offset (interseção da reta 

com eixo Y). Assim, verifica-se que os melhores resultados são aqueles que se 

aproximam de 1 para os dois primeiros indicadores e de zero para o último. 

Tabela 8.5: Valores da inclinação da reta de tendências, offset, R2 e pontuação do Delta 
Premium. *, **, *** indicam pontuação para a inclinação da reta, offset e R2, respectivamente. 

Delta Premium 

Elemento Inclinação da reta 
de tendências Offset R2 Pontuação* Pontuação** Pontuação*** 

Al2O3 1.825 -0.088 0.630 1 1 1 
SiO2 1.023 12.557 0.670 1 1 1 
P2O5 1.460 0.198 0.709    
K2O 1.710 -0.174 0.943    
CaO 1.647 -0.154 0.989   1 
TiO2 0.584 0.062 0.338    

V 0.668 0.021 0.286    
Cr - - -    

MnO 1.231 0.001 0.965 1 1 1 
Fe2O3 0.828 7.610 0.965   1 

   Soma 11 
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Tabela 8.6: Valores da inclinação da reta de tendências, offset e R2 e pontuação do S1 Titan. *, 
**, *** indicam pontuação para a inclinação da reta, offset e R2, respectivamente. 

S1 Titan 

Elemento 
Inclinação da reta 

de tendências Offset R2 Pontuação* Pontuação** Pontuação*** 
Al2O3 2.154 0.379 0.607 
SiO2 0.774 17.614 0.586 
P2O5 1.056 -0.024 0.854 1 1 1 
K2O 1.398 0.045 0.978 1 1 1 
CaO 1.278 -0.067 0.988 1 1 
TiO2 0.801 0.043 0.593 1 1 1 

V 1.170 -0.016 0.677 1 1 1 
Cr -0.443 0.006 0.021 1 1 1 

MnO 0.692 -0.015 0.907 
Fe2O3 0.848 1.411 0.878 1 1 

Soma 19 

Desta forma, somando-se as pontuações das tabelas 8.4, 8.5 e 8.6 observa-se que o 

Delta Premium atinge um total de 17 pontos e o S1 Titan 23 pontos, o que mostra que, 

no geral, o S1 Titan é mais exato do que o Delta Premium. Contudo, é necessário levar 

em consideração que o Delta Premium possui a opção de usar fatores de calibração e 

o S1 Titan não, o que pode melhorar consideravelmente a exatidão do Delta Premium

e inverter a pontuação entre os aparelhos. No estudo de caso realizado por Urbano

(2013) sobre o uso do Delta Premium no controle de qualidade de minério de ferro

verificou-se uma melhoria significativa na exatidão de todos os elementos discutidos

(Al2O3, SiO2, P2O5, MnO, Fe2O3) após a aplicação dos fatores de calibração nas

análises.

Em relação à precisão, cada aparelho foi testado através de 10 análises realizadas no

mesmo ponto de quatro amostras e sob as mesmas condições analíticas (anexo 7). As

tabelas 8.7 e 8.8 apresentam uma síntese com a média do desvio padrão e coeficiente

de variação de cada elemento para os dois aparelhos. Observando-se os valores destas

tabelas nota-se claramente que o S1 Titan apresenta precisão superior ao Delta

Premium para todos os elementos analisados. No caso do Delta Premium, a média do

desvio padrão das análises de SiO2 e Fe2O3 foram bem superiores do que o observado

para os outros elementos. Isto deve-se às análises das amostras SM-083C e M14

(Tabela 8.7) em que ambos elementos apresentaram um desvio padrão muito alto, o

que contribui para elevar as respectivas médias. Estranhamente, as médias do desvio

padrão destes elementos são muito superiores ao que foi reportado por Urbano (2013)

em que foi testado o mesmo modelo (Delta Premium 6000). De forma similar, Hall et al.

(2011) observaram que o desempenho dos equipamentos pode variar

consideravelmente mesmo entre modelos iguais. Portanto, isto poderia ser uma
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explicação para a diferença de precisão entre o Delta Premium testado neste estudo e 

em Urbano (2013). 

Tabela 8.7: Média do desvio padrão (DP) e do coeficiente de variação (CV) das 10 análises 
realizadas nas quatro amostras para o Delta Premium e sua pontuação. 

 Amostra Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 
DP SM-083C 0.75 5.50 0.197 0.024 0.229 0.015 0.004 2.69 
CV 10.35 9.32 55.050 18.406 70.374 4.370 5.812 5.47 
DP SM-065 0.21 0.46 0.779 0.061 ND 0.013 0.005 0.44 
CV 1.44 0.83 47.715 2.035 ND 3.983 13.311 0.95 
DP M14 0.444 4.125 0.146 ND 0.074 0.039 0.026 6.57 
CV 7.39 6.47 6.158 ND 13.499 14.458 119.982 14.68 
DP M29 0.234 0.272 0.047 0.011 0.038 0.013 0.004 0.68 
CV 2.97 0.83 1.204 2.307 1.060 14.330 3.533 1.03 
Média DP 0.40 2.53 0.292 0.032 0.085 0.020 0.010 2.60 
Média CV 5.42 4.26 27.532 7.585 21.602 9.283 35.660 5.53 
Pontuação 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabela 8.8: Média do desvio padrão (DP) e do coeficiente de variação (CV) das 10 análises 
realizadas nas quatro amostras para o S1 Titan e sua pontuação. 

 Amostra Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 
DP SM-

083C 
0.210 0.150 0.006 0.005 0.005 0.006 0.004 0.070 

CV 2.240 0.259 1.792 1.603 0.906 1.438 14.774 0.175 
DP SM-065 0.327 0.134 0.020 0.012 0.004 0.005 ND 0.120 
CV 1.617 0.245 1.384 0.453 1.592 1.406 ND 0.328 
DP M14 0.253 0.163 0.024 0.005 0.008 0.009 ND 0.114 
CV 3.725 0.305 2.071 2.696 1.705 4.106 ND 0.251 
DP M29 0.316 0.283 0.037 0.009 0.014 0.007 0.005 0.264 
CV 3.216 0.907 1.426 1.473 0.511 7.383 9.007 0.438 
Média DP 0.28 0.18 0.022 0.008 0.008 0.007 0.004 0.14 
Média CV 2.70 0.43 1.668 1.556 1.178 3.583 11.891 0.30 
Pontuação 1 1 1 1 1 1 1 1 
Pontuação total 8        

8.2. DRX Portátil 

Nesta secção são apresentados os resultados das análises de DRX dos aparelhos 

TERRA e X'Pert e pelo método de Rietveld. Inicialmente empregou-se a análise de 

agrupamentos, ou clusters, para a definição dos principais grupos de minérios. Esta 

análise é um método estatístico que procura estabelecer padrões de correlação entre 

os difratogramas através da posição e intensidade dos picos. Para isto não é necessário 

nenhum tratamento prévio dos dados ou identificação de fases minerais para isto, o que 

permite uma rápida identificação de conjuntos de amostras com características 

semelhantes e amostras representativas no meio de milhares de análises (Moita Neto 

& Moita, 1998; Macchiarola et al, 2007). 

Assim, foram definidos quatro conjuntos entre as amostras de minério de ferro 

analisadas. No processo de definição de conjuntos foi utilizada a medida da distância 



CAPÍTULO 8 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE FRX E DRX PORTÁTEIS 

295 

do tipo Euclidiana, o método de ligação média entre os objetos e um limite de 

comparação de 50 % para o TERRA e de 75 % para o X'Pert. As figuras 8.2 e 8.3 

apresentam os difratogramas dos conjuntos gerados pelas análises do TERRA e do 

X'Pert, respectivamente. Apesar de terem sido usados limites de comparação diferentes 

entre os aparelhos para a análise de agrupamentos, será visto adiante que isto não 

representa um problema de comparação entre ambos, uma vez que há não interferência 

na definição dos principais grupos de minério, o que é o mais importante. 

Figura 8.2: Principais conjuntos de difratogramas do TERRA gerados pela análise de 
agrupamentos realizada pelo HighScore Plus. 
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Figura 8.3: Principais conjuntos de difratogramas do X’Pert gerados pela análise de 

agrupamentos realizada pelo HighScore Plus. 

Na metodologia das análises de agrupamentos as amostras são tratadas por um 

algoritmo de aglomeração hierárquica, no qual estas são agrupadas em subgrupos. Por 

sua vez, os subgrupos são novamente agrupados num subgrupo maior toda vez que 

este processo é executado até que haja somente um único grupo. O dendograma é a 

forma gráfica que ilustra este resultado, já que este informa a distância de todos os 

objetos e subgrupos formados (Figura 8.4 e figura 8.5). O resultado dependerá do valor 

de dissimilaridade adotado como limite de comparação, sendo representado por uma 

linha vertical tracejada. 
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Figura 8.4: Dendograma mostrando os agrupamentos formados com os difratogramas do 

TERRA. 

 
Figura 8.5: Dendograma mostrando os agrupamentos formados com os difratogramas do 

X'Pert. 

Mesmo que alguns dos conjuntos definidos para os dados do TERRA e do X'Pert não 

sejam formados pelas mesmas amostras, observa-se que estes seguem os mesmos 

padrões. Em ambos os aparelhos um grupo é formado essencialmente por magnetite e 

chamosite e o outro por hematite e moscovite, os conjuntos cinza e castanho, 

respectivamente. Os demais conjuntos são variações do conjunto cinza formados por 

diferentes proporções de magnetite, hematite e goethite, o que no fundo é resultado de 

diferentes graus de alteração supergénica dos mesmos. 
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A análise de conjuntos dos difratogramas realizada pelo programa HighScore Plus 

mostrou-se útil para a identificação rápida de grupos de amostras com composição 

mineralógica semelhante. A robustez deste método é corroborada pela descrição das 

lâminas petrográficas e pelos resultados do método de Rietveld, como será visto mais 

à frente. 

Tendo sido definidos os dois principais grupos de minério no conjunto de amostras, o 

magnetítico com chamosite e hematítico com moscovite, são utilizadas duas amostras 

representativas de cada grupo, SM-083C e SM-065, para a apresentação dos 

difratogramas (Figura 8.6 a 8.9). Por outro lado, as análises das outras amostras 

também são usadas na discussão dos resultados. Os difratogramas e os gráficos do 

método de Rietveld do conjunto completo das amostras podem ser consultados nos 

anexos 8 e 9. 

Observa-se que foi identificado o mineral anite no difratograma da amostra SM-083C 

gerado pelo X'Pert (Figura 8.7), diferentemente do difratograma da mesma amostra 

gerado pelo TERRA (Figura 8.6). Esta diferença provavelmente é explicada pela 

orientação preferencial deste mineral segundo o plano (001), correspondente ao ângulo 

8.8º com tubo de Cu, o que possibilitou a sua identificação mesmo que em baixa 

concentração (1.4 % pelo método RIR). Um outro possível motivo para esta diferença é 

a largura dos picos do difratograma do TERRA que são mais grossos do que o 

observado para o X'Pert, o que pode fazer com que picos secundários não apareçam 

se estiverem muito próximos de outros picos principais. 

 
Figura 8.6: Difratograma da amostra SM-083C gerado pelo aparelho TERRA. 
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Figura 8.7: Difratograma da amostra SM-083C gerado pelo aparelho X’Pert 

Por outro lado, não se observou nenhuma diferença entre os difratogramas gerados pelo 

TERRA e X'Pert para a amostra SM-065 (Figuras 8.8 e 8.9) e as demais. 

Figura 8.8: Difratograma da amostra SM-065 gerado pelo aparelho TERRA. 
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Figura 8.9: Difratograma da amostra SM-065 gerado pelo aparelho X’Pert. 

Apesar do teor médio de P2O5 de 1.39 % nas amostras analisadas pela DRX, foi 

identificada a presença de fosfatos somente no difratograma das amostras FEL1, SM-

120, SM-096, M29 e M34 (anexo 8 e 9). Com exceção da amostra SM-120, em todas 

as outras o fosfato identificado foi a apatite, sendo que na amostra SM-120 identificou-

se a xenotima. Apesar da análise quantitativa pelo método de Rietveld ter descartado a 

presença de xenotima nesta amostra (anexo 9), a análise química por FRX-WDS 

apontou a maior concentração de Y e ETRs na mesma em relação ao conjunto, 143ppm 

e 425ppm respectivamente. Ainda que a concentração de Y nesta amostra seja muito 

baixa, é relevante a relação positiva entre os resultados das análises de DRX e FRX-

WDS para a presença deste mineral. Desta forma, conclui-se que este mineral está 

dentro do limite de detecção, mas fora do limite de quantificação. 

Em seguida, o método de Rietveld foi usado através do programa Powder Cell for 

Windows (PCW), versão 2.2, para quantificar os minerais identificados nos 

difratogramas (Figuras 8.10 a 8.13 e anexo 9). Alguns minerais quando presentes em 

quantidade relativamente pequenas podem não ser quantificados no refinamento de 

Rietveld, como a anite na amostra SM-083C (Figuras 8.10 e 8.11). Como pode se 

observar na parte inferior das figuras 8.10, 8.11, 8.12 e 8.13, a diferença entre o 

difratograma analisado e o difratograma calculado (gráfico de cor verde) do X'Pert é 

sempre maior do que no TERRA, o que se reflete nos indicadores Rp e Rwp. Pela tabela 

8.9, o valor médio destes indicadores para o TERRA é aproximadamente três vezes 

menor do que para o X'Pert, o que indica uma melhor concordância entre o difratograma 

analisado e o difratograma calculado para o primeiro aparelho. 
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Figura 8.10: Gráfico do método de Rietveld da amostra SM-083C obtido com o difratograma do 
TERRA. 

Figura 8.11: Gráfico do método de Rietveld da amostra SM-083C obtido com o difratograma do 
X'Pert. 
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Figura 8.12: Gráfico do método de Rietveld da amostra SM-065 obtido com o difratograma do 

TERRA. 

 
Figura 8.13: Gráfico do método de Rietveld da amostra SM-065 obtido com o difratograma do 

X'Pert. 
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Tabela 8.9: Valores de Rp e Rwp do método de Rietveld de cada amostra e alguns indicadores 
estatísticos. 
TERRA X'Pert 

Rp Rwp Rp Rwp 
FEL1 4.41 6.11 14.35 20.00 
SM-083C 6.92 9.68 17.71 24.46 
SM-120 7.58 10.66 21.84 29.24 
SM-121 5.69 7.92 11.31 15.28 
SM-065 7.35 10.36 31.85 42.71 
SM-096 7.63 10.41 34.02 48.25 
M3b 7.14 10.36 19.31 27.76 
M5 7.61 10.86 27.70 38.26 
M14 5.66 8.00 14.72 20.51 
M15 5.59 7.40 10.24 14.03 
M18 5.23 6.72 11.36 15.41 
M19 5.35 6.90 11.49 15.57 
M25 7.62 10.83 21.55 29.60 
M29 6.70 8.67 15.14 20.87 
M31 6.77 9.07 22.78 33.20 
M34 6.6 8.65 13.24 17.76 
Média 6.49 8.91 18.66 25.81 
Desvio Padrão 1.03 1.60 7.46 10.47 
Máximo 7.63 10.86 34.02 48.25 
Mínimo 4.41 6.11 10.24 14.03 

Ao comparar os difratogramas gerados pelos dois equipamentos observa-se que alguns 

picos da chamosite, anite e moscovite aparentam ser mais intensos no difratograma do 

X'Pert. Este efeito é causado pela orientação preferencial destes minerais segundo a 

família de planos cristalográficos (002), (001) e (002), respectivamente. Em geral, a 

concentração destes minerais lamelares foi superestimada para os difratogramas do 

X'Pert (Figura 8.14), mesmo utilizando-se o modelo matemático de Rietveld-Toraya no 

PCW para corrigir o efeito de orientação preferencial. 
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Figura 8.14: Comparação entre a concentração dos minerais lamelares calculadas com os 

difratogramas do TERRA e X’Pert. 

Por outro lado, a orientação preferencial não afetou ou ocorreu em menor escala com 

os difratogramas do TERRA devido à constante movimentação que a amostra é 

submetida durante a aquisição do difratograma. Esta afirmação é baseada na 

comparação feita entre as análises químicas de FRX-WDS das amostras e a 

composição química calculada a partir das análises mineralógicas pelo método de 

Rietveld (anexo 11). Na figura 8.15 observa-se que as composições químicas calculadas 

a partir das análises do TERRA obtiveram uma qualidade de ajuste (R2) melhor do que 

para os dados do X'Pert, excepto para os elementos P2O5 e CaO. 

Por sua vez, a superestimativa dos minerais placóides supracitados interferiu no cálculo 

da concentração dos demais minerais e fez com que, em geral, a composição química 

calculada das análises do X'Pert se desviassem mais das análises químicas de rocha 

total do que o TERRA (Figura 8.15). 

0

10

20

30

40

SM-083C SM-120 M14 M19 M25 M29 M31 M34

CHAMOSITE (%)

TERRA

X'Pert

0

5

10

15

20

SM-083C SM-120 M14 M19

ANITE (%)

TERRA

X'Pert

0

20

40

60

80

SM-065 M5 SM-096

MOSCOVITE (%)

TERRA

X'Pert



CAPÍTULO 8 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE FRX E DRX PORTÁTEIS 

305 



CAPÍTULO 8 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DE FRX E DRX PORTÁTEIS 

306 

 
Figura 8.15: Gráficos comparativos entre a concentração dos elementos maiores calculada a 

partir análise mineralógica quantitativa pelo Método de Rietveld e as análises químicas por 
FRX-WDS. 

O efeito da orientação preferencial também foi observado para a hematite da amostra 

SM-096 no difratograma gerado pelo X'Pert. Isto acontece devido à predominância 
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deste mineral com hábito especular (ou lamelar) como pôde ser confirmado na lâmina, 

o qual se orienta preferencialmente segundo a família de planos cristalográficos (006) 

(König et al. 2002). Como era de se esperar, no difratograma desta amostra gerado pelo 

TERRA não se observa o pico correspondente a família de planos (006) com intensidade 

tão forte quanto no X'Pert (anexo 9). Apesar da orientação preferencial da hematite 

especular, este mineral não foi superestimado no refinamento de Rietveld do 

difratograma do X'Pert desta amostra (anexo 10). Na realidade, o resultado mostra uma 

concentração de hematite muito menor do que no caso do TERRA. Uma possível causa 

disto pode ser a superestimativa de moscovite, o que forçaria um decréscimo na 

quantificação dos outros minerais. O mesmo é observado para todas outras amostras 

que contêm moscovite (Figura 8.14). 

Em relação ao baixo ajuste observado para o teor de P2O5 e CaO entre a composição 

química calculada e analisada (Figura 8.15), isto provavelmente deve-se à presença de 

fosfatos em concentrações próximas ou abaixo de 1 % de concentração. Nos minérios 

portadores de magnetite e chamosite, foi caracterizado petrograficamente que o 

principal fosfato é a apatite, enquanto que nos minérios portadores de hematite e 

moscovite os principais fosfatos são da série lazulite-scorzalite e rockbridgeite. 

Entretanto, a detecção de fases minerais nestas concentrações é prejudicada pela baixa 

relação entre os picos e a linha de base do difratograma (Villiers & Lu, 2015). Desta 

forma, só foi possível identificar a presença de fluorapatite em cinco amostras, sendo 

que os estudos petrográficos revelaram que os minerais portadores de fósforo na 

amostra SM-096 são a lazulite e rockbridgeite. 

Por último, a microabsorção é uma interferência particularmente importante em 

amostras com um alto contraste do coeficiente de absorção, como no caso de minérios 

de ferro. Esta interferência tende a ser mais intensa no caso das análises do X’Pert 

devido à utilização do tubo com anodo de cobre (Villiers & Lu, 2015). Assim, esta é mais 

uma possível razão para o ajuste inferior entre a composição química analisada e a 

composição química calculada das análises do X'Pert em relação às do TERRA (Figura 

8.15). 

8.3. Proposta de Aplicação da FRX e DRX Portáteis na Classificação 
Geometalúrgia do Minério de Ferro de Moncorvo 

A técnica de DRX e FRX são usadas para a caracterização química e mineralógica de 

amostras geológicas em diversas etapas da cadeia da indústria mineral, como na 

atividade de prospecção mineral, avaliação de reservas e controle de qualidade durante 

a lavra e processamento mineral (Paine et al., 2011; Shimizu et al., 2012; Lamberg et 

al., 2013; Burkett et al., 2015; Andrade et al., 2016). Nas últimas décadas, a crescente 
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demanda de minérios de alto teor (Erten & Ocampo, 2012; USGS, 2017) aliado aos 

avanços nos campos da computação e desenvolvimento de equipamentos analíticos 

cada vez menores, mais rápidos e precisos (Sarrazin et al., 2005; 2008; Hall et al., 2012) 

deram um grande impulso à aplicação da DRX, FRX e outras técnicas no controle 

processos e produção de matérias-primas minerais (Urbano et al, 2013; Burkett et al., 

2015; Andrade et al., 2016). Hoje, em minutos, é possível produzir, interpretar e 

quantificar as fases minerais num difratograma. Ou, com o uso da análise de 

agrupamentos, realizar o tratamento inicial de centenas ou até milhares de 

difratogramas, afim de otimizar a identificação e quantificação dos minerais presentes 

(Macchiarola et al., 2007; Villiers & Lu, 2015). 

As operações de processamento mineral realizam o tratamento, ou concentração, de 

minerais e não de elementos, por isto é fundamental que se conheça a mineralogia dos 

minérios de minério e ganga para que sejam empregadas as etapas de concentração 

mais adequadas. Contudo, devido à necessidade de se realizar o processamento dos 

dados de DRX no escritório por causa do uso de programas de computador, a FRX 

portátil ainda pode ser uma ferramenta útil para o controlo de qualidade de frentes de 

lavra por causa da capacidade de fornecer informações praticamente em tempo real 

sobre a composição química do minério. 

Assim, diante da complexa mineralogia do jazigo de minério de ferro de Moncorvo, Orey 

& Rebelo (1983) apontam para inquestionável necessidade de conhecer não somente 

a composição química dos minérios, mas também em quais minerais estes elementos 

químicos estão contidos (Figura 8.16). Apesar da pesquisa de Orey & Rebelo (1983) ter 

sido realizada somente no flanco norte do sinclinório de Moncorvo, esta conclusão deve 

ser estendida para o restante do jazigo. 

 
Figura 8.16: Distribuição das concentrações de Fe2O3 e SiO2 por mineral na amostra SM-083C 

segundo o difratograma do TERRA. 

A definição de uma chave de classificação ou nomenclatura de minérios tem o seu lado 

prático por facilitar o referimento de uma determinada amostra com determinadas 

características. Por outro lado, todo sistema de classificação corre o risco de perder a 
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sua praticidade caso se torne muito longo e complexo, à medida que é necessário 

abranger muitas combinações mineralógicas ou geoquímicas. Desta forma, é 

recomendável encontrar um equilíbrio entre o abrangente e o prático, o que pode ser 

subjetivo e/ou variar de uma mina para outra. 

Seguindo este raciocínio sugerem-se dois sistemas de classificação. O primeiro é 

baseado na faixa de concentração do elemento de interesse e dos principais elementos 

contaminantes, Fe2O3, SiO2, Al2O3 e P2O5 (Tabela 8.10). Estas faixas de concentração 

e as relações inter elementares (covariação positiva ou negativa) foram definidas com 

base no banco de dados usado na caracterização geoquímica das rochas ricas em ferro 

de Moncorvo, o qual é composto por amostras de sondagem e afloramento. O teor de 

corte hipotético usado foi o mesmo para a definição das litologias com ferro, 15 %. 

Assim, propõe-se o uso das denominações “minério rico”, “médio” e “pobre” de acordo 

com a faixa de concentração de Fe2O3 (Tabela 8.10). Em relação aos outros elementos, 

podem usar-se os adjetivos alto, médio ou baixo de acordo com a sua faixa de 

concentração, isto porque nem sempre a covariação entre estes elementos irá obedecer 

à ordem linear apresentada na tabela 8.10. 

Tabela 8.10: Proposta de classificação do minério de ferro de Moncorvo com base nas faixas 
de concentração dos seus principais elementos. 

Tipo de minério Fe2O3 (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) P2O5 (%) 

minério rico 50 – 70 15 – 35 0 – 5 >2
minério intermédio 30 – 50 35 – 50 5 – 10 1 – 2 

minério pobre 15 – 30 50 – 80 10 – 15 0 – 1 

Desta forma, ao aplicar-se esta metodologia de classificação química nas análises 

realizadas pelos dois equipamentos FRX portáteis, é possível observar diferenças em 

relação à classificação das análises da FRX-WDS, nosso objeto de comparação (Tabela 

8.11). As cores usadas nesta tabela seguem o mesmo padrão apresentado na tabela 

8.10. Em relação às análises de Fe2O3, o Delta Premium classificou duas amostras em 

faixas de concentração diferentes da FRX-WDS, enquanto que o S1 Titan classificou 

seis amostras em faixas de concentração diferentes. Já sobre as análises de SiO2, os 

dois equipamentos classificaram seis amostras em faixas de concentração diferentes 

da FRX-WDS. 

Quanto às análises de Al2O3, dez análises do Delta Premium e catorze do S1 Titan foram 

classificadas diferentemente das análises de FRX-WDS. Por último, o S1 Titan 

apresentou um desempenho melhor do que o Delta em relação à classificação das 

análises de P2O5, sendo cinco análises classificadas de forma diferente para o primeiro 

e dez análises classificadas diferente para o segundo. As duas últimas linhas da tabela 
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8.10 apresentam o número de análises da FRX portátil que ocorrem em faixas de 

concentração iguais ou diferentes as análises de FRX-WDS. 

Resumindo, o Delta Premium apresentou um desempenho melhor do que S1 Titan para 

a classificação química do minério para o Fe2O3 e Al2O3, enquanto que o S1 Titan foi 

melhor para a classificação das análises de P2O5. Em relação ao desempenho da 

classificação das faixas de concentração do Fe2O3, o Delta teve um índice de acerto de 

87.5 % e o Titan 62.5 %. Em relação ao P2O5, o índice de acertos do Delta e do Titan 

foram 37.5 % e 68.75 %, respectivamente.  

Esta diferença de desempenho dos aparelhos é essencialmente a mesma do que aquela 

apresentada pela tabela 8.4, porém esta última foi feita com base em parâmetros 

estatísticos. O desempenho destes aparelhos é de grande importância para controlo de 

qualidade das frentes de lavras, quer para a separação entre minério e estéril através 

do teor de corte de Fe2O3, quer para a formação de pilhas de homogeneização com 

minérios de diferentes frentes de lavra com diversos graus de concentração de 

elementos deletérios. Por isto, o sucesso do uso destes aparelhos ainda depende da 

redução do erro das análises até que sejam alcançados níveis aceitáveis, o que 

certamente irá variar de uma mina para outra. 
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Tabela 8.11: Aplicação da proposta de classificação química nas análises da FRX-WDS e dos equipamentos portáteis. As cores usadas são como na Tabela 
8.10. 

 
 

 

Amostra FRX-WDS Delta Premium S1 Titan FRX-WDS Delta Premium S1 Titan FRX-WDS Delta Premium S1 Titan FRX-WDS Delta Premium S1 Titan
SM-083C 44.82 47.18 40.27 45.64 56.66 58.57 5.28 6.75 9.61 0.310 0.497 0.339
FEL1 66.96 62.26 57.43 20.99 37.58 36.15 3.38 7.39 9.41 2.320 4.401 2.713
SM-121 58.50 57.64 56.10 28.05 34.40 34.04 3.40 5.32 5.88 2.090 2.544 1.505
SM-120 46.48 46.70 45.07 38.54 40.87 33.96 6.45 11.91 13.72 1.640 2.842 1.692
SM-096 68.56 64.39 58.68 20.41 32.63 29.73 5.71 11.70 15.01 0.880 1.303 0.899
SM-065 46.35 47.97 36.57 38.38 57.49 53.65 8.41 15.63 19.94 1.450 0.531 1.441
M5 51.39 49.28 42.83 41.18 54.05 54.46 3.70 7.62 10.10 0.760 1.265 0.792
M3b 55.40 54.05 40.00 35.66 71.67 60.19 4.76 14.27 16.33 0.560 1.415 0.649
M14 50.73 46.58 43.23 40.70 53.58 44.22 3.50 4.99 5.26 1.197 1.969 0.964
M15 58.96 55.02 51.57 32.80 47.71 45.46 3.21 5.86 7.91 0.984 1.822 1.099
M18 49.76 48.57 46.38 33.90 37.94 34.31 5.83 9.15 10.44 2.110 3.056 1.878
M19 53.66 51.63 47.84 33.60 49.57 47.87 4.50 7.11 9.34 1.961 3.364 1.966
M25 30.82 32.39 28.17 59.70 72.96 60.21 5.01 6.28 6.90 0.670 1.132 0.517
M29 71.00 66.09 61.61 18.50 32.14 32.08 3.65 7.56 10.34 1.922 3.825 2.660
M31 56.39 52.10 48.35 31.60 46.32 40.05 5.03 9.36 10.27 1.037 2.381 1.324
M34 64.86 64.22 59.83 23.9 31.56 37.7846 3.36 4.90 7.54 2.385 3.342 2.710

Iguais 14 10 6 6 6 2 6 11
Diferentes 2 6 10 10 10 14 10 5

Fe2O3 (%) SiO2 (%) Al2O3 (%) P2O5 (%)
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Já o segundo sistema de classificação dos minérios baseia-se na associação entre os 

principais minerais de minério e os principais minerais de ganga (Figura 8.17), sendo um grupo 

constituído por óxidos e hidróxidos de ferro com moscovite e o outro por óxidos e hidróxidos 

de ferro com chamosite. Este padrão de distribuição mineralógica foi identificado a partir dos 

estudos petrográficos apresentados neste trabalho juntamente com as informações de Orey 

e Rebelo (1983), Orey (1999) e Oliveira (2015) (Tabela 8.12). Além disto, este padrão de 

distribuição mineralógico é idêntico ao padrão observado na análise das componentes 

principais independentes realizada com as análises de DRX (Figuras 8.2 a 8.5). 

 
Figura 8.17: Sistema de classificação para os dois principais conjuntos de minério, A e B, e seus 

subgrupos intermediários. Hem=hematítico, Mag=magnetítico, Goe=goethítico. 

Tabela 8.12: Compilação dos dados petrográficos deste estudo, Orey & Rebelo (1983) e Orey (1999). 
Tipo de minério Local 

Magnetítico Ocorre abaixo dos 100 metros, aproximadamente, na Serra 
de Reboredo e Felgueiras 

Magnetito-especularítico 
Ocorre em diferentes profundidades na Serra de Reboredo, 
tornando-se mais escasso à medida que a profundidade 
aumenta. 

Martítico Ocorre entre zero e 100 m de profundidade na Serra de 
Reboredo, no flanco norte do sinclinal da Mua e na Canada. 

Goethítico Ocorre tanto na superfície quanto em níveis muito 
profundos na Serra de Reboredo e Canada. 

Especularito-martítico Predomina em todo o flanco sul do sinclinal da Mua. 

Diante do exposto, nesta proposta de classificação mineralógica, o minério recebe uma 

adjetivação de acordo com o mineral de minério mais abundante, p. ex. hematítico, e, em 

seguida, é acrescentado o nome do mineral de ganga mais abundante, exceto pelo quartzo. 

Pelos estudos petrográficos, este mineral de ganga será a moscovite ou chamosite. Caso 

nenhum destes estejam presentes, utiliza-se somente a adjetivação do mineral de minério. 
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Assim, as amostras analisadas pela DRX portátil recebem a classificação conforme a tabela 

8.13. 

Tabela 8.13: Classificação mineralógica das amostras analisadas pelo TERRA de acordo com os 
principais minerais de minério e de ganga. Quantidades em percentagem. 

Hematite Magnetite Goethite Chamosite Moscovite Classificação 
SM-121 10.2 0.0 33.3 0.0 0 goethítico 

M15 26.1 2.1 10.7 0.0 0 hematítico 

FEL1 45.6 3.6 0 7.0 0 hematítico com 
chamosite 

SM-120 12.4 4.5 0 29.0 0 hematítico com 
chamosite 

M14 16.9 2.0 6.2 7.9 0 hematítico com 
chamosite 

M19 30.5 4.7 0 6.4 0 hematítico com 
chamosite 

M25 6.8 0.0 3.6 13.6 0 hematítico com 
chamosite 

M29 43.5 2.3 0 11.1 0 hematítico com 
chamosite 

M31 22 6.8 0 12.0 0 hematítico com 
chamosite 

SM-065 22 0.0 0 0.0 22 hematítico com 
moscovite 

SM096 45.3 0.0 0 0.0 18.8 hematítico com 
moscovite 

M3b 19.5 1.2 4.6 0.0 15.1 hematítico com 
moscovite 

M5 24.6 0.0 0 0.0 10.8 hematítico com 
moscovite 

SM-083C 0 11.1 0 12.3 0 magnetítico com 
chamosite 

M18 12.2 14.6 2.4 19.3 0 magnetítico com 
chamosite 

M34 0 31.6 0 9.1 0 magnetítico com 
chamosite 

Naturalmente, a classificação mineralógica dos minérios não ficaria resumida somente ao 

sistema de nomenclaturas sugerido. Por trás desta, as análises mineralógicas quantitativas 

estariam atreladas à amostra correspondente, possibilitando ajustes mais precisos na rota de 

processamento do minério. Quando as análises quantitativas por DRX dos minerais 

portadores de fosfato não forem bem-sucedidas, as análises químicas poderão ser utilizadas 

para esta finalidade como no caso do minério magnetítico com chamosite sem alteração. 

Por fim, pelos resultados apresentados, observou-se que as análises do TERRA apresentam 

a vantagem de não superestimar os minerais passíveis de adquirir orientação preferencial, o 

que se refletiu em análises mais exatas em relação ao X'Pert. Poderia afirmar-se que o uso 

de um tubo de raios-X de cobalto ao invés de um de cobre poderia melhorar a exatidão das 

análises do X'Pert, principalmente em relação aos minerais portadores de ferro. Porém, como 
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o efeito da orientação preferencial ainda existiria, é possível que isto por si só não garanta 

uma exatidão superior do X'Pert em relação ao TERRA. 

Assim, cada um dos aparelhos de FRX e DRX avaliados possuem vantagens e desvantagens 

para a sua aplicação na caracterização química e mineralógica de minérios, sendo necessário 

avaliar cada situação para julgar qual é o melhor. Pelos resultados apresentados neste 

capítulo, o uso do TERRA associado ao S1 Titan para medir a concentração dos minerais e 

do P e Ca parece ser a melhor opção para caracterização dos minérios de ferro de Moncorvo. 
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Após a apresentação, discussão e interpretação dos dados relativos ao Jazigo de Ferro de 

Moncorvo, é possível tirar a seguintes conclusões: 

• Existem fortes evidências de que a sequência rica em ferro arenigiana no Sinclinório

de Moncorvo tenha sido depositada numa plataforma marinha durante uma

transgressão.

• A principal forma de transporte do ferro da zona fonte até o local de deposição deve

ter sido na forma de partículas coloidais de oxihidróxidos de ferro férrico.

• A principal fonte do ferro do jazigo de Moncorvo foi o continente como apontam as

anomalias de EuSN, porém é possível que tenha havido alguma contribuição de

vulcanismo na formação do jazigo, o qual pode ter sido direta ou indiretamente.

• Apesar dos efeitos do metamorfismo, a diferença observada entre os minerais

portadores do ferro presentes na sequência rica em ferro no flanco sul e flanco norte

do Sinclinório de Moncorvo deve-se essencialmente às condições físico-químicas do

ambiente de sedimentação.

• É provável que micro-organismos tenham contribuído para a formação de um

ambiente anóxido no local de deposição dos colóides de ferro através da

decomposição da matéria orgânica presente nos sedimentos.

• Os minerais de ferro formados no momento da deposição ou durante a diagénese em

Felgueiras devem ter sido a berthierine, chamosite e magnetite, enquanto que na Mua

e Reboredo deve ter sido a hematite ou magnetite.

• O principal fosfato formado durante a deposição do ferro em Felgueiras foi a apatite,

enquanto que na Mua ter-se-ão formado outros fosfatos, nomeadamente fosfatos de

Fe e ETRs.

• A concentração dos ETRs na sequência rica em ferro em Moncorvo é controlada

principalmente pelos fosfatos.

• A projeção da anomalia de (Ce/Ce*)SN do ironstone moderno da Indonésia comprovou

que esta é uma ferramenta eficaz para a avaliação das condições de oxigenação do

ambiente de sedimentação.

• As anomalias de (Ce/Ce*)SN dos ironstones de Moncorvo e Zamora indicam que a

sedimentação do ferro ocorreu em condições anóxidas, enquanto que os ironstones

do Mar Báltico ocorreu em condições óxidas.

• Além do ferro, o Jazigo de Moncorvo apresenta concentrações de P e ETRs que

podem vir a ser aproveitados economicamente como subprodutos da exploração do

primeiro.
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• A concentração dos ETRs nos ironstones de Moncorvo e Zamora são inferiores aos 

do Mar Báltico, contudo a predominância de apatite em Felgueiras e Zamora pode 

constituir uma vantagem em relação a exploração destes elementos. 

• A primeira fase de deformação da Orogenia Varisca foi a principal fase a produzir o 

dobramento do Jazigo de Ferro de Moncorvo, quer no flanco sul quer no flanco norte 

do Sinclinório de Moncorvo. 

• A partição da primeira fase de deformação varisca foi responsável pela formação da 

xistosidade penetrativa no flanco sul da Mua, além da formação de porfiroclastos, 

lineação mineral e estiramento de elementos que compõe a estratificação, como os 

nódulos cinza claros e seixos. 

• O cisalhamento flexural associado à partição da deformação no Sinclinal da Mua deve 

ter sido responsável pela deformação dos níveis e lentes de quartzitos e xistos cinza 

claros para sul e norte. Além disto, as fendas de tração observadas também se devem 

ter formado pelo mesmo processo. 

• O Sinclinório de Moncorvo foi afetado principalmente pelo metamorfismo regional na 

fácies dos xistos verdes, até a zona da biotite. Na região da Mua e Reboredo, a 

intrusão do granito Carviçais causou o metamorfismo de contato na sequência rica em 

ferro. 

• O metamorfismo em Felgueiras atingiu temperatura acima de 400 ºC, provavelmente 

até os 500 ºC. Existe a possibilidade de que a wüstite se tenha formado nesta região. 

• Em relação ao desenvolvimento das microtexturas, observa-se que os dois padrões 

de organização de grãos presentes na Formação Marão em Moncorvo, estrutura 

suportada por grãos e estrutura suportada pela matriz, são determinantes no 

desenvolvimento das microtexturas de recristalização metamórfica. 

• A circulação de fluidos metamórficos foi responsável pela dissolução de grãos de 

quartzo com estrutura cristalográfica mais instável e remobilização de novas fases 

minerais portadoras de ferro durante o metamorfismo. Este processo alterou de forma 

significativa a textura sedimentar dos sedimentos detríticos. 

• A compressão uniaxial e o predomínio da componente de cisalhamento puro durante 

a primeira fase da deformação varisca em Felgueiras e no Reboredo foi responsável 

pela dissolução parcial e/ou fraturação dos grãos de quartzo e a precipitação/ 

crescimento de minerais metamórficos sem orientação preferencial. 

• Já na Mua, o predomínio da componente de cisalhamento simples devido a partição 

da deformação e a circulação de fases fluidas causou a formação das lamelas de 

hematite (especularite) fortemente orientadas segundo a direção de estiramento 

mineral. 
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• As elipses de lazulite-scorzalite observadas no flanco sul do Sinclinal da Mua podem

ter se formado pela remobilização metamórfica do P e reprecipitação na forma de

lazulite-scorzalite, ou pela reorientação de seixos ou nódulos ricos em P durante a

primeira fase da deformação varisca.

• Quanto aos equipamentos de FRX portáteis, observou-se o Delta Premium possui

exatidão ligeiramente melhor do que o S1 Titan para os elementos discutidos, porém

o Delta é mais exato em relação ao Fe2O3 e o S1 Titan é mais exato em relação ao

P2O5. Contudo a precisão do Delta pode ser melhorada se forem aplicados fatores de

correção.

• Em relação à precisão, o S1 Titan mostrou-se mais preciso do que o Delta em todas

as situações.

• Em relação a DRX, a análise de conjuntos realizada pelo programa HighScore

mostrou-se uma ferramenta útil para análise de uma grande quantidade de dados. A

robustez desta ferramenta é corroborada pelos estudos petrográficos.

• A quantificação nos difratogramas de fases minerais abaixo de 5 a 3 %, como os

fosfatos, mostrou-se algo problemático.

• As análises quantitativas pelo método de Rietveld mostrou-se mais precisa com os

difratogramas do TERRA do que com os difratogramas do X’Pert, em geral. Como

evidências pode citar-se a diferença entre os índices Rwp dos dois aparelhos, a

superestimativa dos minerais lamelares pelo X’Pert e o valor de R2 nos gráficos que

comparam a composição química calculada pelos difratogramas com a composição

química analisada.

• A aplicação das análises de FRX portátil na classificação química do minério de ferro

de Moncorvo apresentou um desempenho geral semelhante aos testes de precisão.

O Delta foi mais exato na classificação das faixas de concentração do Fe2O3 e Al2O3

e o Titan foi mais exato na classificação do P2O5.

• O uso das análises mineralógicas quantitativas pelo método de Rietveld na

classificação de minérios de ferro certamente pode se tornar uma vantagem para

indústria mineral pois permite avaliar de forma semiquantitativas em quais minerais o

ferro está distribuído. Para o conjunto de amostras estudadas de Moncorvo, o TERRA

mostrou-se o aparelho mais exato.

Sugestões de trabalhos futuros: 

• Levantamento de colunas estratigráficas da sequência rica em ferro nos diferentes

depósitos ao longo da Serra do Reboredo (Apriscos, Reboredo, Pedrada e
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Carvalhosa) com o objetivo de compreender-se melhor a sedimentação do ferro nesta 

região e comparar com os dados da Mua e Felgueiras. 

• Levantamento de campo detalhado da sequência rica em ferro nos diferentes 

depósitos ao longo da Serra do Reboredo com objetivo de identificar o papel da 

deformação na formação do jazigo nesta região. 

• Avaliação do papel da alteração hidrotermal relacionada com a fase D4 da deformação 

varisca e a reativação alpina na remobilização dos fosfatos na Mua. 

• Análises de Electron Back Scattered Difraction (EBSD) de amostras de quartzitos com 

ferro com o objetivo de avaliar a influência da deformação na formação das 

microtexturas. 
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ANEXOS 



ANEXO 1: Descrição das sondagens realizadas em Felgueiras, no flanco sul do 

Sinclinório de Moncorvo.  

Os intervalos das sondagens com composição química analisada correspondem aos 

campos “Análises Químicas” preenchidos pela cor cinza. O campo “Análises Químicas 

1” corresponde às análises de elementos maiores e menores e o campo “Análises 

Químicas 2” corresponde às análises de Elementos Terras Raras. 

 

 















ANEXO 2: Perfis litoestruturais das sondagens realizadas em Felgueiras, no flanco sul 

do Sinclinório de Moncorvo. 



 









ANEXO 3: Análises químicas de elementos maiores (%) e menores (ppm) das amostras de Felgueiras, Mua e Reboredo.
XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF

Id. Amostra Litologia Origem Fe2O3 (T) SiO2 TiO2 Al2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5 LOI 1000
% % % % % % % % % % %

3 Quartzito com ferro Felgueiras 55.52 30.40 0.21 5.55 0.09 0.70 2.42 0.03 0.74 1.94 2.18
4 Quartzito com ferro Felgueiras 46.94 38.00 0.29 6.51 0.09 0.66 2.03 0.03 1.23 1.67 2.11
5 Quartzito com ferro Felgueiras 35.30 45.80 0.50 10.15 0.09 0.76 1.66 0.04 1.95 1.25 2.18
6 Quartzito com ferro Felgueiras 18.33 63.00 0.63 10.80 0.11 0.76 0.80 0.04 2.43 0.59 2.26
9 Quartzito com ferro Felgueiras 46.79 38.40 0.37 6.94 0.15 1.02 1.86 0.01 0.85 1.38 1.92
13 Quartzito com ferro Felgueiras 38.26 49.00 0.42 4.49 0.11 0.84 2.20 0.01 0.42 1.61 2.32
17 Quartzito com ferro Felgueiras 16.23 69.00 0.58 8.09 0.07 0.73 0.73 0.04 2.03 0.54 1.73
21 Quartzito com ferro Felgueiras 28.45 57.10 0.51 5.93 0.12 1.16 1.75 0.01 1.00 1.30 2.36
28 Quartzito com ferro Felgueiras 56.12 28.10 0.28 5.95 0.10 0.64 2.14 0.01 0.17 2.04 4.17
29 Quartzito com ferro Felgueiras 25.25 55.80 0.52 9.80 0.16 0.54 0.97 0.03 1.62 1.00 3.83
30 Quartzito com ferro Felgueiras 62.19 25.20 0.22 4.73 0.10 0.57 2.99 0.02 0.67 2.25 0.67
31 Quartzito com ferro Felgueiras 56.92 29.80 0.29 5.91 0.08 0.59 2.59 0.13 0.92 1.93 0.51
32 Quartzito com ferro Felgueiras 39.42 43.40 0.42 8.70 0.13 0.77 1.80 0.04 1.47 1.38 2.01
33 Quartzito com ferro Felgueiras 19.19 55.80 0.78 14.40 0.09 0.71 0.73 0.08 3.44 0.71 3.61
41 Quartzito com ferro Felgueiras 39.82 40.30 0.48 9.39 0.11 1.42 1.86 0.02 1.80 1.60 2.97
42 Quartzito com ferro Felgueiras 17.73 64.10 0.62 11.20 0.06 0.85 0.30 0.04 2.52 0.24 2.19
43 Quartzito com ferro Felgueiras 27.72 51.70 0.56 11.15 0.11 1.02 1.66 0.03 2.28 1.25 2.22
44 Quartzito com ferro Felgueiras 51.78 32.70 0.35 7.23 0.14 0.90 2.41 0.01 0.98 1.79 1.40
45 Quartzito com ferro Felgueiras 61.92 25.60 0.24 5.09 0.12 0.64 3.01 0.01 0.60 2.25 0.30
46 Quartzito com ferro Felgueiras 57.05 26.00 0.27 6.18 0.16 0.94 2.68 0.03 0.55 1.94 3.30
48 Quartzito com ferro Felgueiras 24.62 61.40 0.46 6.76 0.11 1.00 1.26 0.03 1.16 0.95 1.91
50 Quartzito com ferro Felgueiras 26.09 59.90 0.49 6.94 0.12 0.99 1.18 0.02 1.46 0.89 1.57

FEL1 Quartzito com ferro Felgueiras 66.96 20.99 0.13 3.38 0.07 0.54 2.67 <0.01 0.45 2.32 2.28
FEL4 Quartzito com ferro Felgueiras 45.21 43.41 0.24 3.40 0.01 0.41 2.43 0.01 0.09 2.30 2.68

SM-083C Quartzito com ferro Felgueiras 44.82 45.64 0.44 5.28 0.06 0.60 0.59 0.02 0.25 0.31 1.81
M10 Quartzito com ferro Felgueiras 61.00 28.42 0.21 4.11 0.02 0.13 0.05 0.01 0.43 0.93 4.38

SM-117 Quartzito com ferro Felgueiras 64.71 22.30 0.15 3.51 0.06 0.14 0.14 <0.01 0.26 1.41 6.67
SM-120 Quartzito com ferro Felgueiras 46.48 38.54 0.21 6.45 0.01 0.15 0.21 <0.01 0.03 1.64 5.49
SM-121 Quartzito com ferro Felgueiras 58.50 28.05 0.20 3.40 0.01 0.04 0.23 0.05 0.07 2.09 7.20

M1b Quartzito com ferro Mua 62.82 28.44 0.16 4.64 0.02 0.05 0.13 0.18 1.00 0.95 1.19
M3b Quartzito com ferro Reboredo 55.40 35.66 0.15 4.76 0.02 0.07 0.07 0.09 1.20 0.56 1.38
M5 Quartzito com ferro Reboredo 51.39 41.18 0.19 3.70 0.01 0.03 0.11 0.11 0.76 0.76 1.07

SM-039 Quartzito com ferro Reboredo 63.52 27.02 0.17 3.96 0.04 0.05 0.09 0.15 0.81 1.86 1.73
SM-080D Quartzito com ferro Reboredo 49.45 42.73 0.11 3.80 0.02 0.10 0.16 0.06 0.99 0.90 1.22
SM-096 Quartzito com ferro Mua 68.56 20.41 0.25 5.71 0.04 0.09 0.09 0.21 1.33 0.88 1.59



XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF ICP-MS
Id. Amostra Total Cl Ba Sr S Cr Pb Zn Cu Ni Co V As Nb

% % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
3 100.05 0.012 60 210 280 27 60 80 30 30 10 520 60 5
4 99.98 0.007 250 90 200 55 50 80 10 40 10 180 130 13
5 100 0.006 660 170 400 41 70 100 20 50 20 430 20
6 100.05 0.003 720 160 4670 34 80 80 50 30 20 380 30
9 100 0.003 210 280 120 34 60 110 20 40 10 470 20 6
13 101.1 <0.001 120 250 720 34 40 100 40 20 20 380 170 9
17 100.05 0.004 400 200 260 151 20 60 20 180 10 240 50 12
21 99.97 0.007 190 190 740 41 40 60 20 60 10 220 20
28 99.97 220 1522 760 30 0 620 200 4
29 99.99 830 507 40 40 0 692 300 4
30 99.96 0.001 340 40 280 48 10 20 0 20 0 80 20
31 99.97 0.002 500 100 120 75 40 50 10 50 10 80 10
32 99.98 0.001 650 30 70 41 0 20 0 10 10 50 50
33 99.95 0.002 890 50 170 34 0 20 0 20 0 100 90
41 100 0.005 380 120 550 34 30 20 10 20 0 80 50
42 100.05 0.002 580 20 880 41 10 10 0 20 0 30 10
43 100 <0.001 570 100 90 55 40 40 20 20 0 120 20
44 99.99 0.001 450 170 2370 62 0 30 10 20 10 80 20
45 100.05 0.001 280 80 310 55 0 0 0 30 0 30 0
46 100 300 0.00 0 40 0 10 0 6
48 100.05 <0.001 340 110 60 62 40 90 20 40 10 170 20 15
50 100.05 0.001 620 280 80 41 80 130 20 40 20 440 20 7

FEL1 99.98 0.002 179 370 670 41 10 130 20 20 10 230 14
FEL4 100.35 0.002 90 230 30 41 0 80 10 20 10 220 14

SM-083C 99.94 0 1353 120 50 586 4
M10 99.93 0.012 160 90 30 55 50 100 20 50 20 250 13

SM-117 99.55 160 1094 36 18 16 42 0 14 9 5
SM-120 99.78 80 750 52 24 47 38 10 8 71 14
SM-121 100.55 160 1027 55 16 21 38 6 7 90 15

M1b 99.78 0.001 481 130 20 75 0 50 20 30 0 100
M3b 99.66 <0.001 1123 140 40 48 0 30 10 10 0 80
M5 99.84 0.001 2487 180 20 68 10 60 20 20 0 130

SM-039 99.92 1604 423 40 50 0 459 4
SM-080D 99.77 882 423 40 40 490 3
SM-096 99.38 642 423 0 30 369 3



ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
Id. Amostra Ta Cs Ga Hf Rb Sc U Th Zr Y La Ce Pr Nd

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
3 0.3 14.6 130 87.0 26.7 67.5 7.7 34.3
4 1.0 18.1 420 41.0 35.3 78.3 8.8 33.7
5 220
6 470
9 0.4 19.1 140 86.9 30.0 77.6 9.1 38.3

13 0.7 20.2 210 78.5 33.1 80.3 9.7 39.9
17 0.9 20.7 350 61.9 41.1 89.4 10.4 41.4
21 490
28 0.2 3.1 13.8 4.8 8.7 13.2 8.0 186 103.5 29.5 76.9 9.1 43.4
29 0.3 7.8 18.6 4.3 22.2 8.0 7.4 160 97.4 26.9 77.3 9.0 42.3
30 360
31 340
32 740
33 620
41 850
42 370
43 510
44 440
45 710
46 0.6 0.8 2.6 23.3 19.4 2.2 15.9 865 10.6 24.6 50.6 5.6 21.1
48 1.2 23.8 300 45.2 43.5 90.3 10.4 39.5
50 0.5 20.7 170 93.3 31.0 79.2 9.6 40.0

FEL1 1.1 25.6 460 82.7 48.6 108.0 12.8 50.7
FEL4 1.1 20.9 410 60.8 38.1 86.1 10.0 39.2

SM-083C 0.2 2.9 12.6 2.3 39.4 8.3 5.2 83 108.5 26.3 63.8 7.7 35.7
M10 0.9 20.4 300 65.1 50.1 102.5 12.3 49.2

SM-117 0.5 3.4 4.7 6.1 41.1 1.5 2.2 6.3 240 12.9 13.8 31.9 3.6 13.5
SM-120 1.3 7.5 18.9 8.7 134.6 8.3 6.5 12.4 350 34.6 37.2 84.3 9.2 35.0
SM-121 1.4 11.7 23.3 6.0 206.2 11.0 5.9 12.3 238 50.8 39.5 85.6 9.6 36.7

M1b 420
M3b 430
M5 480

SM-039 0.2 2.6 16.3 1.8 50.0 6.1 4.8 67 78.3 21.3 53.2 6.4 29.0
SM-080D 0.2 4.5 11.9 1.5 61.6 4.8 5.5 53 86.4 25.2 63.7 7.6 35.2
SM-096 0.1 3.0 8.2 1.3 44.7 5.2 4.4 49 67.6 18.4 47.0 5.4 24.7



ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
Id. Amostra Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
3 9.4 2.6 11.5 2.1 14.7 3.1 10.0 1.5 11.0 1.6
4 6.9 1.6 6.7 1.1 6.7 1.4 4.6 0.7 4.6 0.7
5
6
9 9.5 2.5 11.4 2.0 13.2 2.9 9.7 1.6 10.6 1.6
13 9.1 2.4 10.9 1.9 12.5 2.8 9.0 1.5 9.7 1.4
17 9.0 2.1 9.0 1.4 9.4 2.1 6.5 1.0 7.1 1.0
21
28 11.1 3.1 15.1 2.6 17.2 3.9 12.6 1.8 13.6 1.9
29 10.6 3.0 14.2 2.4 16.0 3.6 11.5 1.9 13.6 2.0
30
31
32
33
41
42
43
44
45
46 3.7 0.5 2.6 0.4 2.0 0.4 1.1 0.2 1.4 0.3
48 7.7 1.8 7.9 1.1 7.2 1.5 5.0 0.8 5.0 0.8
50 10.0 2.6 12.7 2.2 14.5 3.3 10.7 1.7 11.9 1.7

FEL1 12.1 3.6 14.7 2.2 13.3 2.8 8.7 1.4 8.3 1.3
FEL4 9.1 2.4 9.9 1.6 10.1 2.1 7.0 1.1 6.9 1.0

SM-083C 9.1 2.6 14.8 2.3 15.6 3.8 12.0 1.8 13.7 2.0
M10 11.1 2.4 10.9 1.6 10.8 2.3 6.9 1.0 7.1 1.0

SM-117 2.5 0.5 2.2 0.3 1.9 0.4 1.2 0.2 1.2 0.2
SM-120 6.3 1.5 5.1 0.8 4.3 0.8 2.7 0.5 3.1 0.5
SM-121 6.9 1.7 6.1 1.0 5.7 1.0 3.7 0.7 4.1 0.7

M1b
M3b
M5

SM-039 7.3 2.2 11.5 1.8 12.4 2.9 9.2 1.4 10.1 1.5
SM-080D 8.9 2.5 12.8 2.1 12.9 3.1 10.1 1.5 11.5 1.6
SM-096 6.5 1.9 9.9 1.5 10.8 2.6 8.0 1.2 8.6 1.3



XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF
Id. Amostra Litologia Origem Fe2O3 (T) SiO2 TiO2 Al2O3 MnO MgO CaO Na2O K2O P2O5

% % % % % % % % % %
SM-109B Quartzito com ferro Mua 64.02 27.82 0.25 3.92 0.03 0.08 0.18 0.03 0.63 1.10
SM-065 Metaconglom. com ferro Mua 46.35 38.38 0.39 8.41 0.03 0.09 0.20 0.28 1.92 1.45

M9b Metaconglom. com ferro Mua 64.34 27.56 0.26 5.24 0.03 0.04 0.03 0.14 1.22 0.23
7 Quartzito Felgueiras 6.33 84.50 0.44 5.42 0.03 0.28 0.21 0.03 1.20 0.18
8 Quartzito Felgueiras 8.59 71.00 0.72 12.80 0.04 0.50 0.16 0.09 3.47 0.15

10 Quartzito Felgueiras 6.93 82.20 0.61 6.49 0.05 0.32 0.16 0.03 1.60 0.14
11 Quartzito Felgueiras 9.92 79.70 0.60 5.57 0.05 0.44 0.57 0.02 1.28 0.46
12 Quartzito Felgueiras 5.15 82.30 0.56 7.69 0.03 0.30 0.15 0.05 1.99 0.12
14 Quartzito Felgueiras 5.95 79.80 0.63 8.66 0.03 0.32 0.03 0.05 2.50 0.06
15 Quartzito Felgueiras 5.42 84.60 0.40 5.42 0.03 0.26 0.12 0.03 2.26 0.13
16 Quartzito Felgueiras 8.76 71.20 0.73 12.10 0.05 0.51 0.51 0.06 3.28 0.40
18 Quartzito Felgueiras 6.45 77.40 0.74 9.98 0.04 0.43 0.08 0.07 2.75 0.07
19 Quartzito Felgueiras 6.89 78.40 0.97 8.43 0.05 0.42 0.37 0.06 2.31 0.29
20 Quartzito Felgueiras 7.51 81.90 0.47 5.76 0.05 0.49 0.39 0.03 1.74 0.30
22 Quartzito Felgueiras 8.28 81.20 0.54 5.15 0.05 0.44 0.84 0.02 1.39 0.63
23 Quartzito Felgueiras 5.82 89.20 0.25 2.16 0.07 0.35 0.04 0.01 0.56 0.02
40 Quartzito Felgueiras 10.69 69.70 0.73 11.65 0.04 0.76 0.21 0.06 2.56 0.23
47 Quartzito Felgueiras 8.24 68.00 0.75 13.70 0.05 0.59 0.47 0.10 3.72 0.37
49 Quartzito Felgueiras 3.65 88.90 0.46 4.32 0.02 0.21 0.11 0.03 1.15 0.10

SM-083A Quartzito Felgueiras 1.50 94.96 0.36 1.84 0.01 0.09 0.01 0.01 0.46 0.05
1 Xisto com ferro Felgueiras 26.65 50.40 0.63 11.85 0.11 1.15 0.91 0.03 1.66 1.05
2 Xisto com ferro Felgueiras 21.65 57.50 0.59 11.30 0.10 1.04 1.02 0.02 2.51 0.83
24 Xisto com ferro Felgueiras 17.44 57.90 0.73 13.85 0.10 1.12 0.60 0.09 3.49 0.55
25 Xisto com ferro Felgueiras 18.27 57.40 0.72 13.75 0.09 0.92 0.40 0.08 3.54 0.47
26 Xisto com ferro Felgueiras 26.79 51.80 0.59 11.25 0.11 0.72 1.01 0.07 2.44 0.92
27 Xisto com ferro Felgueiras 54.97 28.80 0.32 6.67 0.12 0.65 1.81 0.02 0.44 1.69
35 Xisto com ferro Felgueiras 23.65 47.10 0.66 12.75 0.16 1.63 2.87 0.06 1.50 2.58
37 Xisto com ferro Felgueiras 25.15 50.40 0.64 12.00 0.12 1.74 1.76 0.04 1.41 1.51
34 Xisto Felgueiras 6.73 70.00 0.75 14.05 0.02 0.81 0.04 0.11 3.80 0.10
36 Xisto Felgueiras 7.28 64.50 0.90 17.25 0.03 0.88 0.22 0.10 4.44 0.23
38 Xisto Felgueiras 12.68 59.30 0.88 16.10 0.07 1.21 0.65 0.09 3.73 0.61
39 Xisto Felgueiras 8.92 64.50 0.82 15.70 0.06 0.92 0.45 0.10 3.78 0.44

M13 Xisto Cinza Claro Mua 2.99 56.99 0.93 18.87 0.00 0.12 0.18 0.54 4.35 10.17
M8b Quartizito Cinza Claro Mua 0.94 90.39 0.26 3.42 0.05 0.06 0.08 0.12 0.86 1.64

SM_36 Quartizito Cinza Claro Reboredo 4.41 72.36 0.67 12.05 0.06 0.11 0.23 0.13 3.43 3.04
SM_36B Quartizito Cinza Claro Reboredo 2.69 64.12 0.88 18.10 0.03 0.23 0.17 0.21 6.11 2.17



XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF XRF
Id. Amostra LOI 1000 Total Cl Ba Sr S Cr Pb Zn Cu Ni Co V As

% % % ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
SM-109B 1.52 100.10 2005 3578 80 101 117 617 6 17 119
SM-065 2.09 99.85 561 254 40 40 0 475

M9b 1.23 100.50 321 85 0 50 0 700
7 1.25 100.05 0.01 240 100 410 48 40 60 10 40 10 180 20
8 2.28 100.05 0.014 920 130 300 48 60 70 10 60 10 260 30
10 1.29 100.00 <0.001 370 190 530 116 80 100 20 250 10 230 20
11 1.23 100.05 0.017 190 530 280 89 90 80 40 180 20 540 20
12 1.44 99.98 0.007 450 430 150 55 110 100 30 90 20 480 10
14 1.72 99.96 <0.001 590 160 640 68 40 70 40 30 20 220 30
15 1.12 99.96 0.007 640 200 120 41 30 90 20 50 10 370 20
16 2.20 100.05 0.003 670 90 30 82 10 50 10 70 0 100 30
18 1.72 99.97 0.004 580 320 140 55 60 100 30 70 20 440 30
19 1.47 99.98 0.02 510 500 80 21 70 100 20 20 20 530 30
20 1.15 100.00 0.013 510 460 2640 14 80 100 80 20 20 520 20
22 1.07 99.95 0.017 330 160 530 21 0 60 10 10 10 240 20
23 1.22 100.00 90 338 30 0 639 20
40 3.12 99.97 0.006 610 80 240 41 30 20 0 20 10 80 30
47 3.19 99.97 0.002 770 120 20 68 60 80 20 40 10 200 40
49 0.76 99.95 0.001 470 160 50 48 60 80 10 30 10 220 10

SM-083A 0.93 100.35 160 676 80 50 496
1 5.35 99.97 0.014 390 190 970 27 70 80 20 40 10 390 40
2 3.25 100.00 0.009 520 140 360 48 60 90 20 30 10 330 50
24 3.97 100.05 650 169 60 0 415 70
25 4.16 100.00 690 0 80 0 379 90
26 3.98 100.05 730 423 120 40 0 521 1060
27 4.18 100.00 430 2452 400 30 0 657 500
35 6.61 99.96 <0.001 240 50 100 48 0 30 0 10 20 70 40
37 5.04 100.00 0.002 300 90 150 62 0 40 10 20 20 110 20
34 3.42 100.05 0.002 680 50 180 48 10 20 0 10 10 50 20
36 3.91 99.94 0.001 760 80 10 62 20 20 0 60 0 50 30
38 4.45 100.00 0.004 720 80 180 68 30 30 0 30 10 80 30
39 4.11 100.00 0.005 740 100 180 68 50 20 0 30 10 100 30

M13 4.25 0.015 2673 90 60 48 30 80 0 30 10 200
M8b 1.14 <0.001 354 150 20 55 0 50 10 10 10 110

SM_36 2.51 1813 676 40 60 0 669
SM_36B 3.54 1803 423 40 50 0 375



ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
Id. Amostra Nb Ta Cs Ga Hf Rb U Th Zr Y La Ce Pr Nd

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
SM-109B 23.1 2.1 16.4 43.5 9.3 247.7 26.2 17.4 375 109.1 52.9 120.7 13.7 55.0
SM-065 5.0 0.4 3.5 15.1 2.8 66.4 5.5 6.5 108 91.8 28.6 66.9 7.7 34.9

M9b 5.3 0.3 5.2 21.9 2.7 63.9 13.0 7.1 92 121.0 31.8 84.2 9.7 46.1
7 470
8 530

10 10.4 0.9 16.5 300 51.6 35.9 79.9 9.3 35.2
11 4.3 0.3 17.5 130 91.6 27.4 72.7 8.7 37.8
12 5.6 0.5 18.9 160 94.0 28.2 73.1 8.8 37.7
14 16.3 1.3 23.6 380 53.9 48.2 101.5 11.7 45.1
15 9.8 0.8 21.7 350 84.4 39.0 98.5 11.9 48.5
16 12.7 0.8 16.8 420 32.0 37.2 75.7 8.2 33.3
18 7.5 0.6 19.3 280 93.4 33.8 85.0 9.9 41.9
19 5.1 0.4 17.6 240 105.0 30.8 80.5 9.7 42.1
20 5.3 0.4 21.4 260 96.6 28.2 71.2 8.8 37.8
22 600
23 2.8 0.2 8.9 15.1 1.9 31.1 7.7 4.1 69 94.0 20.2 54.4 6.6 31.3
40 520
47 15.3 1.2 22.1 330 48.7 46.4 98.6 11.7 42.9
49 12.3 1.0 19.1 270 55.4 37.1 82.7 9.9 38.6

SM-083A 3.5 0.2 5.6 16.1 4.5 33.6 6.8 5.1 168 67.7 19.1 54.9 6.2 28.4
1 5.8 0.5 15.9 150 79.0 26.6 66.7 7.9 32.9
2 10.8 0.8 21.3 210 72.6 32.5 77.7 8.9 37.5

24 4.4 0.3 5.8 13.3 6.5 6.6 8.4 7.2 267 86.0 24.0 61.4 7.2 32.7
25 6.9 0.5 4.4 12.9 7.0 16.5 5.1 12.9 265 57.0 26.4 77.7 8.5 38.0
26 3.4 0.1 3.1 11.1 2.7 20.5 10.1 6.2 98 98.9 27.5 69.4 8.5 40.4
27 4.3 0.2 1.1 15.7 4.2 2.6 9.1 7.4 159 143.0 28.1 73.6 9.0 45.1
35 650
37 520
34 630
36 350
38 610
39 1230

M13 12.5 0.9 18.2 290 45.1 35.1 76.4 8.2 33.4
M8b 440

SM_36 4.7 0.3 1.1 16.8 3.4 24.3 11.8 7.7 136 110.5 28.9 80.7 9.3 43.6
SM_36B 7.6 0.5 7.6 21.5 4.0 107.0 8.1 9.2 147 75.1 32.8 76.2 9.0 39.4



ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS ICP-MS
Id. Amostra Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm
SM-109B 10.9 3.0 10.5 1.7 10.8 2.0 7.3 1.4 9.0 1.6
SM-065 8.4 2.3 12.1 2.0 13.4 3.3 10.2 1.7 11.0 1.6

M9b 11.5 3.3 17.1 2.8 18.7 4.4 13.9 2.1 15.7 2.2
7
8

10 7.9 1.8 8.4 1.3 8.4 1.8 6.0 0.9 6.0 0.9
11 9.6 2.6 12.7 2.0 14.6 3.2 10.5 1.7 11.1 1.7
12 9.4 2.5 12.7 2.2 14.4 3.3 10.8 1.6 12.1 1.7
14 9.4 2.0 9.3 1.4 9.3 2.0 6.3 0.9 6.3 0.9
15 11.4 2.6 12.1 2.1 13.0 2.9 9.5 1.5 10.1 1.5
16 6.0 1.1 5.5 0.9 5.5 1.1 3.4 0.5 3.6 0.5
18 10.6 2.6 12.4 2.1 14.6 3.1 10.5 1.7 11.6 1.7
19 11.1 2.8 13.3 2.4 16.2 3.6 12.2 1.9 13.0 1.9
20 9.2 2.6 11.8 2.0 14.4 3.4 10.6 1.7 11.9 1.7
22
23 8.2 2.4 13.0 2.1 13.4 3.4 11.0 1.7 12.6 1.8
40
47 8.9 1.9 8.7 1.3 8.4 1.8 5.5 0.8 5.7 0.8
49 8.3 1.9 8.5 1.5 9.3 2.0 6.1 1.0 6.6 0.9

SM-083A 7.5 2.1 10.2 1.7 11.6 2.7 7.9 1.3 9.0 1.2
1 8.1 2.3 10.5 1.8 12.1 2.7 8.9 1.4 9.6 1.4
2 9.1 2.4 10.5 1.7 11.5 2.5 8.3 1.4 8.9 1.3
24 8.8 2.5 12.5 2.2 14.0 3.1 10.0 1.5 10.9 1.5
25 8.9 2.1 10.0 1.7 10.9 2.4 7.8 1.2 8.3 1.2
26 10.5 2.8 14.3 2.2 15.2 3.5 11.1 1.7 12.1 1.7
27 15.7 5.5 30.7 4.7 27.6 5.7 16.1 2.3 15.6 2.2
35
37
34
36
38
39

M13 7.3 1.7 7.6 1.2 7.5 1.6 4.9 0.7 5.6 0.8
M8b

SM_36 10.8 3.1 16.1 2.6 17.3 3.9 12.7 1.9 13.6 2.0
SM_36B 9.0 2.4 12.2 1.9 11.6 2.7 8.0 1.2 9.2 1.3



ANEXO 4: Microanálises dos principais minerais encontrados em algumas amostras de Felgueiras, Mua e Reboredo.
Lâm_círc. 338_c2 338_c2 338_c2 338_c2 338_c2 338_c3 338_c3 338_c3 338_c3 338_c3 338_c6 335_c1 335_c1 335_c1
Nº análise 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 4 1 2 3
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite

SiO2 22.884 22.751 23.424 22.697 22.64 22.683 22.944 23.101 23.045 23.503 22.656 23.344 23.431 22.933
TiO2 0.029 0.036 0.077 0.004 0 0.021 0 0 0.02 0.128 0.025 0 0.058 0.012
Al2O3 20.749 20.724 19.408 20.181 20.495 19.87 19.551 19.55 19.935 19.671 20.177 19.935 20.037 19.737
FeO 41.445 41.177 41.287 41.925 42.096 42.524 42.687 42.541 42.755 42.547 42.456 42.017 41.774 42.621
MnO 0.353 0.36 0.387 0.311 0.322 0.458 0.442 0.312 0.44 0.41 0.359 0.324 0.301 0.321
MgO 3.533 3.448 3.658 3.181 3.056 3.28 3.309 3.553 3.349 3.407 3.318 3.154 3.157 3.021
CaO 0.008 0.036 0 0.026 0.005 0.047 0 0.003 0.01 0.005 0.004 0.012 0.002 0.002
Na2O 0.024 0.009 0.057 0.031 0.033 0.123 0 0.061 0.027 0.046 0.035 0.036 0.037 0.032
K2O 0.001 0.004 0.023 0.031 0.012 0.092 0.018 0.053 0.03 0.043 0.038 0.196 0.191 0.128
BaO 0 0.043 0.006 0 0.046 0 0.018 0.028 0 0.048 0.024 0.013 0 0.013

Cr2O3 0.135 0.132 0.134 0.062 0.114 0.014 0.066 0.077 0.084 0.105 0.079 0.09 0.091 0.113
ZnO 0.072 0 0.015 0 0.106 0.008 0.126 0.085 0.019 0.111 0.083 0 0.045 0.014
NiO 0 0.088 0 0 0 0 0.001 0.041 0.009 0.086 0.074 0 0.011 0

Lâm_círc. 335_c1 335_c1 335_c1 335_c1 335_c1 335_c5 335_c5 335_c5 335_c5 335_c6 335_c7 335_c7 335_c7 335_c7
Nº análise 4 5 6 7 8 1 2 3 4 3 1 2 3 4
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite

SiO2 23.149 22.856 22.988 22.466 23.116 23.291 23.176 23.58 23.524 22.287 22.683 22.722 22.918 22.981
TiO2 0 0.031 0.001 0.029 0.038 0 0.065 0 0.018 0.001 0 0 0.002 0.01
Al2O3 19.94 20.016 19.87 20.808 20.121 20.208 19.879 20.247 20.202 20.371 20.167 19.728 20.008 20.596
FeO 42.186 42.478 42.199 42.232 41.997 41.741 41.684 41.235 41.571 41.541 40.889 41.439 41.097 40.764
MnO 0.323 0.285 0.279 0.3 0.283 0.293 0.304 0.302 0.298 0.344 0.301 0.369 0.298 0.267
MgO 3.112 3.152 3.157 3.086 3.498 3.392 3.528 3.258 3.416 3.578 3.408 3.49 3.42 3.374
CaO 0.004 0 0.028 0.007 0.03 0 0.011 0 0 0.027 0.012 0.019 0 0
Na2O 0.027 0.068 0.019 0.028 0.013 0 0.01 0.004 0.038 0.02 0.032 0.044 0 0
K2O 0.095 0.169 0.153 0.074 0.068 0.099 0.09 0.124 0.107 0.132 0.147 0.096 0.086 0.147
BaO 0.04 0.033 0 0.003 0.037 0 0.053 0 0.011 0.046 0.063 0.098 0.046 0.07

Cr2O3 0.064 0.095 0.078 0.09 0.105 0.045 0.093 0.106 0.078 0.082 0.047 0.073 0.083 0.056
ZnO 0.117 0 0.066 0.016 0 0.014 0.006 0.076 0.082 0.059 0.01 0 0.014 0.115
NiO 0.066 0.023 0.092 0 0.028 0.037 0.002 0.029 0.009 0.032 0.004 0.034 0 0



Lâm_círc. 335_c7 335_c7 002_c2 002_c2 002_c2 002_c2 FEL1-s-2 FEL1-s-5 FEL1-s-11 FEL1-s-14 FEL1-s-15 FEL1-s-18 FEL1-s-22 FEL1-s-23 
Nº análise 5 6 7 8 9 10 109 112 118 121 122 125 129 130
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite

SiO2 22.758 22.949 22.374 22.559 21.556 23.083 24.906 25.148 24.842 24.299 21.771 23.398 22.252 23.061
TiO2 0.002 0.025 0.02 0 0.045 0.029 0.086 0.019 0.043 0.039 0.007 0.047 0.032 0.025
Al2O3 19.985 20.329 21.481 21.563 18.201 19.923 20.524 20.703 20.751 20.302 20.131 19.626 18.601 19.814
FeO 41.753 40.949 43.786 43.713 47.176 44.635 39.579 37.968 38.932 40.169 40.148 39.377 38.602 40.421
MnO 0.335 0.291 0.188 0.186 0.151 0.128 0.44 0.38 0.458 0.415 0.368 0.402 0.388 0.429
MgO 3.451 3.472 1.065 0.89 1.36 1.677 3.525 3.723 3.8 3.794 3.69 3.923 3.352 3.666
CaO 0 0.011 0 0.014 0.002 0.041 0.094 0.148 0.117 0.136 0.069 0.096 0.14 0.069
Na2O 0.03 0 0.035 0.006 0.02 0.021 0.006 0.052 0.027 0.053 0.035 0.048 0.039 0.02
K2O 0.04 0.229 0.13 0 0.041 0.011 0.36 0.205 0.138 0.258 0.058 0.232 0.138 0.159
BaO 0 0.007 0.051 0 0 0.022

Cr2O3 0.087 0.097 0.113 0.084 0.073 0.062 0 0.008 0.055 0 0.039 0.001 0 0
ZnO 0.077 0.177 0.07 0.017 0.109 0.04

Lâm_círc. FEL1-s-24 FEL1-s-29 FEL1-s-30 FEL1-s-35 FEL1-s-36 83c_chl1 83c_chl1 83c_chl1 83c_chl1 83c_chl1 83c_chl1 335_c6 120_chl1 120_chl1
Nº análise 131 136 137 142 143 3 4 5 6 7 1 4 3 4
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite

SiO2 24.766 24.924 23.307 24.27 24.141 23.121 22.652 22.476 23.692 22.624 23.132 25.104 20.059 18.793
TiO2 0.036 0.065 0.047 0.061 0.055 0.076 0.021 0.082 0.071 0.051 0.084 0.338 0.025 0.066
Al2O3 19.84 20.477 21.315 19.586 20.43 18.646 19.328 19.798 18.186 18.919 19.057 19.791 21.533 18.331
FeO 38.324 39.71 40.191 40.92 41.423 45.965 45.105 44.74 45.017 45.655 45.432 41.026 35.579 37.681
MnO 0.422 0.484 0.395 0.413 0.394 0 0 0.015 0.045 0.042 0.025 0.336 0.021 0.096
MgO 3.973 3.837 3.667 3.63 3.644 1.237 1.171 1.21 1.08 1.143 1.163 3.391 0.45 0.548
CaO 0.093 0.029 0.041 0.172 0.126 0.022 0.048 0.014 0.055 0.067 0.023 0.014 0.403 0.333
Na2O 0.057 0.043 0.024 0.052 0.044 0.004 0.07 0.036 0.038 0.041 0.012 0.019 0.673 0.488
K2O 0.115 0.228 0.007 0.162 0.182 0.059 0.067 0.091 0.154 0.036 0.055 0.68 0.245 0.237
BaO 0.024 0.033 0.042 0.006 0.046 0.044 0.117 0.124 0

Cr2O3 0 0.004 0.047 0.036 0.028 0.069 0.135 0.101 0.084 0.088 0.085 0.077 0.159 0.077
ZnO 0.065 0.116 0.051 0 0.063 0.037 0 0.105 0.191
NiO 0 0.006 0.052 0 0 0.006 0 0.037 0



Lâm_círc. 375_chl 375_chl 375_chl 375_chl 375_chl 375_chl 375_chl 375_chl 338_c6 338_c6 338_c6 338_c6 335_c6 335_c6
Nº análise 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 2 6
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite

SiO2 22.975 23.114 22.844 23.467 23.006 23.029 23.255 23.03 26.997 27.729 26.572 25.814 25.288 26.673
TiO2 0.048 0.073 0.132 0.04 0.064 0.047 0.087 0.063 0.609 0.688 0.61 0.409 0.163 0.377
Al2O3 21.895 22.086 21.955 21.124 22.017 21.591 21.554 22.102 14.477 14.781 13.75 13.574 19.093 18.224
FeO 36.223 36.778 35.916 36.981 36.909 36.94 36.408 36.637 44.253 42.144 45.32 45.693 40.053 37.657
MnO 0.12 0.164 0.149 0.088 0.098 0.121 0.143 0.12 0.278 0.218 0.212 0.251 0.247 0.275
MgO 7.123 6.833 7.269 7.202 7.22 7.296 7.48 7.032 2.011 1.84 2.256 2.195 3.371 3.223
CaO 0 0.007 0.013 0.026 0.013 0.023 0 0.027 0.009 0.005 0.017 0.019 0.034 0.069
Na2O 0.029 0.008 0.015 0.033 0.031 0.01 0.009 0.032 0.047 0.028 0.075 0.055 0.015 0
K2O 0.016 0.001 0.003 0.045 0.021 0.011 0.012 0.004 2.9 4.319 1.961 1.203 1.472 3.22
BaO 0.061 0.017 0 0.015 0.02 0.023 0.083 0.028 0.131 0.152 0.132 0.103 0.156 0.268

Cr2O3 0.149 0.132 0.097 0.067 0.067 0.16 0.128 0.098 0.093 0.061 0.053 0.077 0.07 0.059
ZnO 0 0.012 0.012 0.091 0 0.087 0.077 0.043 0 0 0.024 0 0.053 0.02
NiO 0 0 0.028 0.09 0 0 0.006 0.006 0 0 0.046 0 0 0.014

Lâm_círc. FEL1-s-1 FEL1-s-3 FEL1-s-4 FEL1-s-6 FEL1-s-8 FEL1-s-9 FEL1-s-17 FEL1-s-33 FEL1-s-34 FEL1-s-37 83c_chl1 83c_cl_f 83c_cl_f 83c_cl_f
Nº análise 108 110 111 113 115 116 124 140 141 144 2 1 2 3
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite

SiO2 25.908 29.916 28.901 24.701 27.34 26.105 25.595 26.083 32.05 28.867 23.91 23.026 23.092 22.846
TiO2 0.03 0.865 0 0.017 0.368 0.081 0.035 0.196 0.627 0.786 0.069 0.057 0.047 0.036
Al2O3 19.592 16.653 21.097 19.255 17.974 19.891 20.993 19.915 19.66 17.686 17.648 19.04 18.862 18.437
FeO 39.417 32.309 33.314 34.598 35.466 36.528 36.689 37.714 32.12 35.009 44.537 45.392 45.058 45.644
MnO 0.331 0.231 0.246 0.393 0.38 0.416 0.4 0.459 0.304 0.217 0 0.005 0.036 0.041
MgO 3.662 3.403 3.045 3.549 3.531 3.689 3.403 3.767 3.056 3.024 1.023 1.175 1.125 0.996
CaO 0.159 0.342 0.381 0.416 0.505 0.224 0.159 0.266 0.347 0.238 0.047 0.033 0.052 0.052
Na2O 0.048 0.05 0.176 0.041 0.056 0.03 0.063 0.066 0.086 0.033 0.052 0.025 0.155 0.114
K2O 0.508 2.85 0.639 0.226 1.25 0.381 0.361 1.013 2.72 3.134 0.153 0.022 0.134 0.126
BaO 0.012 0 0.022 0

Cr2O3 0 0.012 0.02 0.029 0 0 0 0 0.046 0 0.072 0.139 0.134 0.088
ZnO 0 0.016 0.031 0.047
NiO 0 0 0.031 0



Lâm_círc. 83c_cl_f 83c_cl_f 83c_cl_f 83c_cl_f 375_cl_f 375_cl_f 375_cl_f 375_cl_f 375_cl_f 375_cl_f 375_cl_f 375_cl_f 002_c1 002_c1
Nº análise 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite

SiO2 22.632 22.698 22.642 23.254 22.366 22.565 22.531 22.451 22.171 22.792 22.297 22.528 29.549 28.46
TiO2 0.071 0.099 0.103 0.04 0.037 0.066 0 0.042 0.049 0.04 0.064 0.029 0.058 0
Al2O3 19.536 19.263 19.635 19.509 21.556 21.662 21.812 21.4 22.53 21.604 21.524 21.638 21.139 21.229
FeO 45.472 45.319 45.228 45.156 39.955 40.142 39.879 40.219 40.133 40.381 40.228 40.463 33.9 34.752
MnO 0 0 0.027 0 0.128 0.143 0.19 0.095 0.097 0.146 0.157 0.163 0.101 0.044
MgO 1.159 1.152 1.202 1.205 4.684 4.599 4.416 4.569 4.197 4.507 4.603 4.466 0.578 0.517
CaO 0.022 0.031 0.006 0.022 0 0.015 0.013 0.011 0.01 0.02 0.006 0.017 0.27 0.236
Na2O 0.021 0.048 0.047 0.064 0.047 0.04 0.034 0.041 0 0.006 0.004 0.028 0.16 0.125
K2O 0.061 0.061 0.037 0.066 0.013 0.029 0.005 0.005 0 0.022 0.006 0.009 0.549 0.463
BaO 0.027 0.029 0 0.011 0.007 0.03 0 0.006 0 0.046 0 0.036 0.006 0.051

Cr2O3 0.075 0.08 0.135 0.12 0.108 0.123 0.089 0.116 0.078 0.119 0.077 0.088 0.076 0.08
ZnO 0.033 0 0 0.113 0.1 0 0.106 0.096 0 0 0.073 0 0.137 0.108
NiO 0 0 0.072 0.057 0.015 0.077 0.008 0.054 0 0.058 0 0 0.033 0

Lâm_círc. 002_c1 002_c1 002_c1 002_c1 002_c2 002_c2 002_c2 002_c2 002_c4 002_c4 002_c4 002_c4 002_c4 002_c4
Nº análise 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite

SiO2 27.096 27.366 28.313 28.593 25.203 24.69 25.717 26.748 32.624 31.512 32.103 32.801 31.588 32.205
TiO2 0.025 0 0 0 0.004 0.002 0.016 0.026 0 0.015 0 0.011 0 0
Al2O3 19.641 20.308 21.226 21.26 19.323 19.587 17.929 17.83 20.244 20.51 21.672 21.396 23.917 19.843
FeO 36.967 34.897 34.358 34.776 41.25 41.893 40.684 40.351 34.931 34.666 33.376 33.238 30.12 30.778
MnO 0.114 0.091 0 0.028 0.136 0.143 0.04 0.056 0.053 0.081 0.033 0.091 0.062 0.082
MgO 0.968 0.893 0.433 0.489 0.362 0.887 0.925 0.927 0.374 0.704 0.542 0.627 0.492 0.633
CaO 0.27 0.315 0.318 0.29 0.087 0.088 0.121 0.157 0.155 0.169 0.13 0.166 0.135 0.146
Na2O 0.158 0.158 0.091 0.117 0.175 0.204 0.416 0.32 0.308 0.266 0.33 0.286 0.272 0.282
K2O 0.414 0.394 0.374 0.388 0.561 0.42 0.726 0.732 0.639 0.585 0.559 0.579 0.485 0.495
BaO 0 0.02 0.007 0.063 0.05 0.014 0.02 0.025 0.011 0.089 0.035 0.003 0.03 0.055

Cr2O3 0.086 0.073 0.058 0.033 0.056 0.082 0.105 0.08 0.081 0.086 0.095 0.083 0.116 0.056
ZnO 0.194 0.079 0.114 0.064 0 0.155 0.034 0.074 0.138 0.194 0.247 0.222 0.054 0.111
NiO 0 0.006 0 0 0.039 0 0.028 0.027 0.04 0 0.021 0 0.003 0



Lâm_círc. 120_chl 120_chl 120_chl 120_chl 120_chl 120_chl1 120_chl1 120_chl1 FEL1-s-7 FEL1-s-10 FEL1-s-13 FEL1-s-19 FEL1-s-20 FEL1-s-21 
Nº análise 1 2 3 4 5 1 2 5 114 117 120 126 127 128
Mineral Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Clorite Biotite Biotite Biotite Biotite Biotite Biotite

SiO2 26.89 25.66 28.158 28.975 27.536 29.385 28.315 26.391 33.771 35.668 31.73 31.923 37.043 34.14
TiO2 0.017 0 0 0.058 0.002 0.05 0.087 0.018 1 1.567 1.353 2.453 1.031 1.427
Al2O3 22.655 22.211 22.881 22.035 20.88 21.406 20.96 19.391 14.902 15.556 14.846 14.833 19.847 15.139
FeO 37.652 40.061 35.218 34.661 33.554 35.07 34.322 38.63 32.314 30.824 33.613 30.56 23.917 31.081
MnO 0.092 0.111 0.112 0.058 0.035 0.023 0.083 0.108 0.189 0.241 0.218 0.178 0.214 0.178
MgO 1.252 0.906 1.187 0.588 0.867 1.057 1.061 0.742 3.015 3.012 2.866 2.528 1.981 2.822
CaO 0.054 0.052 0.217 0.269 0.128 0.175 0.287 0.188 0.479 0.123 0.149 0.25 0.226 0.362
Na2O 0.164 0.192 0.41 0.361 0.055 0.496 0.522 0.404 0.04 0.055 0.045 0.055 0.119 0.072
K2O 0.208 0.268 0.395 0.479 0.081 0.438 0.523 0.36 7.472 8.617 7.867 7.669 7.982 7.028
BaO 0.014 0 0.028 0 0.05 0.003 0.054 0.021

Cr2O3 0.067 0.091 0.079 0.103 0.086 0.081 0.061 0.077
ZnO 0.049 0 0.093 0.19 0.057 0.084 0.219 0.209
NiO 0 0.001 0 0.009 0.003 0.015 0 0

Lâm_círc. FEL1-s-25 FEL1-s-27 FEL1-s-31 FEL1-s-32 FEL1-s-40 96-13 96-C4-s-1 96-C4-s-2 96-C4-s-3 96-C4-s-4 96-C4-s-5 65A-C2-s-2 65A-C2-s-3 65A-C2-s-5 
Nº análise 132 134 138 139 147 237 191 192 193 194 195 174 175 177
Mineral Biotite Biotite Biotite Biotite Biotite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite

SiO2 35.346 33.91 30.428 35.406 36.981 46.61 47.188 45.966 49.019 47.16 46.501 48.593 48.775 48.976
TiO2 0.736 1.425 1.294 1.647 0.518 0 0 0 0.159 0 0 0 0.058 0.164
Al2O3 15.063 15.878 14.449 16.845 14.612 36.01 35.631 35.32 34.485 37.119 36.249 37.813 36.529 36.613
FeO 31.519 30.464 27.672 29.664 32.061 2.728 2.77 2.827 3.066 2.384 2.809 2.194 2.638 2.734
MnO 0.179 0.241 0.23 0.221 0.287 0 0.03 0 0 0.003 0 0 0.016 0.007
MgO 2.835 2.728 3.06 2.55 3.014 0.301 0.365 0.232 0.759 0.144 0.207 0.19 0.301 0.251
CaO 0.142 0.893 0.397 0.198 0.121 0.013 0.005 0.006 0.005 0.001 0.013 0.003 0 0
Na2O 0.097 0.049 0.109 0.068 0.035 1.375 1.42 1.21 1.068 1.123 1.284 1.319 1.083 0.859
K2O 7.664 7.618 4.634 7.605 7.817 8.734 8.965 9.093 9.078 8.912 9.129 8.925 9.356 9.637



Lâm_círc. 65A-C2-S-6 65A-30 228_c2 228_c2 228_c2 228_c4 228_c4 228_c4 83c_anf 83c_anf 83c_anf 83c_anf 83c_anf 83c_anf
Nº análise 178 224 1 2 3 1 2 3 1 2 4 5 6 7
Mineral Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Moscovite Anfíbola Anfíbola Anfíbola Anfíbola Anfíbola Anfíbola

SiO2 48.202 47.202 48.704 49.032 47.176 46.931 46.955 47.128 48.691 46.821 49.023 48.326 49.233 48.756
TiO2 0.018 0 0.454 0.441 0.463 0.945 0.984 0.959 0 0 0 0 0.015 0.018
Al2O3 37.447 35.734 31.559 31.182 31.569 32.655 31.743 28.777 0.133 1.312 0.287 0.164 0.124 0.418
FeO 1.916 3.08 2.893 2.793 2.63 2.975 3.11 5.279 47.796 47.25 47.199 48.438 47.944 47.844
MnO 0.004 0.013 0.015 0 0.002 0.017 0 0.05 0.121 0.069 0.088 0.049 0.083 0.071
MgO 0.113 0.373 0.939 0.797 0.779 1.078 1.563 1.721 1.343 1.32 1.379 1.202 1.261 1.259
CaO 0.017 0.007 0.024 0 0.029 0.014 0.017 0.002 0.31 0.898 0.348 0.294 0.287 0.448
Na2O 1.279 0.972 0.137 0.161 0.189 0.114 0.125 0.135 0.04 0.045 0.019 0 0.013 0.014
K2O 9.202 9.038 10.545 10.672 9.789 9.823 10.266 10.249 0.004 0.131 0.01 0.01 0 0.015

Cr2O3 0.071 0.085 0.083 0.095 0.054
ZnO 0.063 0.097 0.019 0 0.108 0

Lâm_círc. 83c_anf 83c_anf 83c_anf1 83c_anf1 83c_anf1 39F-Ox-2 39F-Ox-14 39F-Ox-15 39F-Ox-5 39F-Ox-24 39F-Ox-33 39F-Ox-45 375_ox
Nº análise 8 9 1 2 4 7 19 20 10 29 38 50 1 2
Mineral Anfíbola Anfíbola Anfíbola Anfíbola Anfíbola Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magn. Magn.

SiO2 48.766 48.984 51.816 48.399 48.934 0.054 0.015 0.01 0.389 0.008 0.019 0.116 0.756 0.654
TiO2 0.052 0.064 0 0.032 0.003 0 0.028 0.025 0 0.002 0.03 0.033 0.15 0.113
Al2O3 0.656 0.752 0.552 0.534 0.316 0 0.004 0.026 0.098 0.061 0.065 0.058 0.06 0.067
FeO 47.819 47.902 47.407 47.61 47.521 94.122 94.34 93.588 93.99 94.347 94.742 94.574 91.821 91.464
MnO 0.039 0.116 0.022 0.065 0.051 0.01 0.034 0.028 0 0.018 0.043 0 0.007 0.046
MgO 1.23 1.258 1.176 1.194 1.296 0 0.009 0 0.035 0 0 0 0.043 0.037
CaO 0.449 0.368 0.227 0.64 0.27 0.009 0.015 0.012 0.003 0 0.001 0.002 0.023 0
Na2O 0.042 0.024 0.043 0.044 0.034 0.037
K2O 0 0.014 0 0.049 0.018 0.074

Cr2O3 0.095 0.096 0.086 0.08 0.057 0 0.02 0.03 0 0.043 0.003 0.013 0.066 0.044
ZnO 0.043 0.03 0.056 0 0.011 0



Lâm_círc. 375_ox 375_ox FEL1-Ox-1 FEL1-Ox-5 FEL1-Ox-6 FEL1-Ox-8 FEL1-Ox-11 FEL1-Ox-19 FEL1-Ox-22 FEL1-Ox-24 FEL1-Ox-25 FEL1-Ox-26 
Nº análise 3 6 56 60 61 63 66 74 77 79 80 81
Mineral Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite

SiO2 0.942 0.577 0.485 0.664 0.158 0.327 0.294 0.071 0.288 0.144 0.242 0.446
TiO2 0.088 0.13 0.042 0.007 0.046 0.02 0.042 0.062 0.08 0.039 0.055 0.043
Al2O3 0.081 0.056 0.169 0.169 0.197 0.153 0.189 0.247 0.233 0.255 0.266 0.145
FeO 91.429 91.699 92.291 91.731 92.661 92.609 91.45 91.606 92.658 91.602 93.269 91.913
MnO 0.021 0.039 0.048 0.012 0.028 0 0.046 0.083 0.001 0 0.069 0.028
MgO 0.152 0.038 0 0.021 0.017 0.012 0.008 0.053 0.004 0.049 0.011 0.017
CaO 0 0 0.032 0.033 0.01 0.009 0.015 0.036 0.066 0.027 0 0.019
BaO 0.021 0

Cr2O3 0.093 0.073 0.05 0.03 0.05 0 0.01 0.027 0 0 0.01 0.053
V2O5 0.044 0.024 0.437 0.271 0 0 0 0 0 0 0.641 0.21
PbO

Lâm_círc. FEL1-Ox-28 FEL1-Ox-30 FEL1-Ox-34 FEL1-Ox-37 FEL1-Ox-40 FEL1-Ox-45 FEL1-Ox-49 335_c1_ox 335_c1_ox 335_c1_ox 335_c1_ox 335_c1_ox
Nº análise 83 85 89 92 95 100 104 1 2 3 4 5
Mineral Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite

SiO2 0.365 0.212 0.165 0.136 0.274 0.163 0.271 2.823 2.29 0.449 1.17 0.948
TiO2 0.013 0.056 0.05 0.024 0.076 0.043 0.02 0 0.049 0.042 0.02 0.005
Al2O3 0.255 0.26 0.21 0.134 0.142 0.212 0.258 0.217 0.138 0.056 0.027 0.192
FeO 92.474 92.738 94.269 91.779 93.725 92.246 93.653 89.315 90.279 91.317 91.046 90.691
MnO 0 0 0.075 0.04 0.04 0 0.011 0.027 0.031 0.011 0 0
MgO 0.024 0 0 0.04 0.002 0.035 0 0.122 0.004 0.002 0 0
CaO 0.072 0.036 0.013 0.047 0.029 0.017 0.007 0.019 0.005 0.029 0 0.006
Cr2O3 0.06 0.027 0 0.039 0 0 0 0.101 0.107 0.117 0.109 0.125
V2O5 0.281 0.107 0.187 0.238 0.247 0 0.308 0.147 0.145 0.24 0.199 0.375
ZnO 0.091 0 0.107 0.009
CoO 0.121 0.105 0.074 0.095
CuO 0.023 0.008 0 0.028



Lâm_círc. 335_c5_ox 335_c5_ox 335_c5_ox 335_c5_ox 335_c6_ox 335_c6_ox 335_c6_ox 335_c6_ox 335_c6_ox 335_c7_ox 335_c7_ox 335_c7_ox
Nº análise 1 2 4 5 2 3 4 5 6 1 2 3
Mineral Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite

SiO2 2.399 2.395 2.693 2.682 2.377 2.969 2.606 2.1 1.951 0.944 2.553 2.105
TiO2 0.046 0.039 0.006 0.005 0.003 0 0.027 0 0.004 0.027 0.05 0
Al2O3 0.239 0.125 0.066 0.073 0.06 0.224 0.154 0.062 0.192 0.086 0.243 0.068
FeO 89.711 89.142 89.598 89.327 89.494 89.415 89.852 90.226 90.137 91.215 89.263 90.06
MnO 0 0.039 0 0.02 0 0 0 0.024 0.068 0 0.005 0.018
MgO 0.062 0.029 0.025 0.002 0.037 0.026 0.007 0 0.004 0.007 0.004 0.014
CaO 0.01 0.444 0.028 0 0.016 0.013 0.046 0.054 0.047 0.003 0.028 0.006
BaO 0.046 0.056 0.054 0.036 0.003 0.015 0 0.02 0.058 0.01 0 0.042

Cr2O3 0.101 0.108 0.101 0.1 0.108 0.101 0.142 0.059 0.087 0.113 0.078 0.082
V2O5 0.139 0.175 0.191 0.315 0.058 0.051 0.014 0.107 0.014 0.19 0.135 0.159
PbO 0.005 0.011 0 0.139 0 0.133 0 0.047 0.036 0 0 0.128
ZnO 0 0.044 0.018 0 0.041 0.045 0.097 0 0.008 0.088 0 0.003
NiO 0.016 0.019 0 0.034 0.03 0 0 0 0.022 0.003 0.016 0.005
CoO 0.087 0.044 0.106 0.044 0 0.114 0.143 0.128 0.065 0.109 0.085 0.124

Lâm_círc. 335_c7_ox 335_c7_ox 335_c7_ox 335_c3_ox 335_c3_ox 335_c3_ox 335_c3_ox 335_c3_ox 335_c3_ox 65A-8 65A-13 65A-C5-Ox-1 
Nº análise 4 5 6 1 2 3 4 5 6 202 207 158
Mineral Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite Magnetite

SiO2 2.304 3.292 2.033 0.357 1.38 0.322 0.398 0.269 0.345 0.044 0.639 0.241
TiO2 0 0.054 0.053 0.058 0.041 0.053 0.017 0.022 0.069 0.028 0.005 0.047
Al2O3 0.066 0.163 0.124 0.105 0.075 0.12 0.13 0.116 0.155 0.144 0.751 0.154
FeO 89.826 89.001 90.079 91.743 91.018 92.045 91.581 91.89 91.795 94.294 92.947 93.477
MnO 0 0.004 0 0 0.015 0 0 0.044 0 0.11 0.239 0.04
MgO 0 0.011 0.006 0 0.025 0 0 0.002 0 0.014 0.019 0.005
CaO 0.006 0.047 0.036 0.167 0 0 0 0.001 0.027 0 0.091 0.018
BaO 0 0.072 0.023 0.061 0.012 0.017 0 0 0.029

Cr2O3 0.114 0.125 0.045 0.108 0.078 0.148 0.105 0.112 0.088 0 0.016 0.003
V2O5 0.17 0.144 0.111 0.199 0.098 0.153 0.111 0.173 0.181 0 0.163 0
PbO 0 0 0.067 0 0 0 0.073 0.045 0
ZnO 0 0.014 0.044 0.047 0.056 0.018 0.065 0 0
CoO 0 0.098 0.096 0.082 0.103 0.101 0.105 0.101 0.094



Lâm_círc. 65A-C5-Ox-4 65A-C5-Ox-5 65A-11 65A-C5-Ox-7 65A-C5-Ox-9 65A-6 65A-24 96-C2-Ox-4 96-9 65A-C5-Ox-  96-3 96-C2-Ox-5 
Nº análise 161 162 205 164 166 200 218 189 233 163 227 190
Mineral Magnetite Magnetite Magnet. Magnetite Magnetite Magnet. Magnetite Magnetite Magnet. Magnetite Magn. Magnetite

SiO2 0.138 0.152 0.08 1.969 0 0.021 0.088 0.056 0 0.322 1.705 0
TiO2 0 0.033 0 1.965 0 0 0.027 0 0.021 0.092 0.494 1.568
Al2O3 0.019 0.116 0.037 1.371 0.026 0.081 0.033 0.076 0.02 0.378 1.372 0.28
FeO 92.559 92.576 92.555 88.658 92.079 92.112 92.65 93.036 91.589 91.944 89.629 91.133
MnO 0 0.199 0.052 0.008 0 0.01 0.032 0.073 0.111 0.126 0.013 0
CaO 0.013 0.02 0.008 0.046 0.019 0 0.007 0.021 0.009 0 0 0.014
Cr2O3 0 0 0.01 0 0 0.01 0.003 0.049 0 0.016 0 0
V2O5 0.158 0 0.31 0.1 0.139 0.25 0.041 0 0 0.023 0.43 0

Lâm_círc. 65A-C5-Ox-3 002_c1 002_c1 002_c1 002_c1 002_c1 002_c1 002_c2 002_c2 002_c2 002_c2 002_c6 002_c6
Nº análise 160 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2
Mineral Magnetite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hem. Hematite Hematite

SiO2 0.212 0.37 0.51 0.428 0.169 0.56 0.495 0.619 1.707 0.751 0.932 1.572 0.451
TiO2 0.023 0.069 0.078 0.014 0.024 0.09 0.099 0.093 0.071 0.73 0.866 0.093 0.06
Al2O3 0.199 0.63 0.604 0.038 0.281 0.612 0.389 0.33 0.135 0.498 0.42 0.253 0.124
FeO 91.63 87.489 87.355 87.692 87.896 87.577 87.789 89.237 88.551 87.873 87.6 88.335 89.296
MnO 0.206 0 0.007 0 0.002 0 0 0 0.02 0 0 0 0
MgO 0.006 0 0 0.016 0 0 0 0.015 0.018 0 0.021 0 0.017
CaO 0.028 0.038 0 0 0.013 0.035 0.026 0.021 0 0.051 0.021 0.008 0.006
BaO 0.017 0.076 0.078 0 0 0.056 0.08 0.008 0.032 0.038 0 0.025

Cr2O3 0.013 0.07 0.116 0.159 0.108 0.126 0.118 0.106 0.078 0.074 0.101 0.1 0.094
V2O5 0.098 0.238 0.148 0.137 0.107 0.245 0.149 0.182 0.019 0.256 0.263 0.027 0.174
PbO 0.108 0 0 0.051 0.001 0.063 0.01 0 0 0 0 0
ZnO 0.025 0.017 0 0.054 0.097 0.059 0 0.057 0 0.006 0 0.044
NiO 0 0 0 0 0 0 0 0 0.033 0.014 0 0
CoO 0.011 0.139 0.154 0.105 0.055 0.111 0.126 0.061 0.117 0.137 0.113 0.097
CuO 0 0 0 0.027 0 0.037 0 0.051 0 0 0 0



Lâm_círc. 7_c4_ox2 120_ox 120_ox 120_ox 375_ox FEL1-Ox-10 FEL1-Ox-14 FEL1-Ox-23 FEL1-Ox-33 FEL1-Ox-2 FEL1-Ox-27 83c_ox 83c_ox
Nº análise 3 1 2 4 5 65 69 78 88 57 82 1 2
Mineral Hematite Hematite Hem. Hem. Hem. Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hem.

SiO2 0.927 0.458 0.755 0.553 0.769 0.348 0.324 1.727 0.187 0.255 0.314 0.546 2.544
TiO2 0.001 3.696 0.431 1.108 0.058 0.087 0.105 0.043 0.05 0.123 0.073 0.162 0.227
Al2O3 0.092 0.804 0.53 0.551 0.034 0.225 0.214 1.011 0.11 0.082 0.173 0.387 0.119
FeO 88.194 85.041 86.681 86.209 91.515 91.164 91.013 89.723 91.242 88.35 88.29 90.933 90.938
MnO 0 0.063 0.01 0.042 0 0.043 0.027 0.012 0.076 0.003 0 0 0
MgO 0 0.032 0.014 0 0 0.004 0.025 0.055 0.044 0 0.024 0 0
CaO 0 0.077 0.102 0.083 0.022 0.023 0.065 0.009 0.02 0.028 0.019 0.014 0.007
BaO 0.045 0.067 0 0.046 0 0.044 0

Cr2O3 0.086 0.143 0.125 0.148 0.128 0.027 0.063 0 0 0.026 0 0.092 0.063
V2O5 0.202 0.329 0.271 0.344 0.043 0.446 0.056 0.357 0 0.482 0 0.198 0.172
ZnO 0.018 0.011 0.067 0.053 0 0 0
CoO 0.051

Lâm_círc. 002_c6 002_c6 002_c9 002_c9 002_c9 002_c9 7_c4_ox1 7_c4_ox1 7_c4_ox1 7_c4_ox1 7_c4_ox1 7_c4_ox2 7_c4_ox2
Nº análise 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2
Mineral Hematite Hematite Hem. Hem. Hem. Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite

SiO2 1.421 0.134 0.321 0.757 0.65 0.506 2.674 2.82 2.759 2.22 2.409 0.692 0.773
TiO2 0.039 0.033 0.127 0.065 0.071 0.026 0.061 0.061 0.043 0.079 0.07 0.031 0.006
Al2O3 0.255 0.085 0.378 0.127 0.122 0.413 0.258 0.185 0.185 0.166 0.194 0.205 0.221
FeO 88.924 89.686 88.717 88.522 87.739 87.975 86.614 86.784 86.862 86.615 86.979 88.094 87.526
MnO 0 0 0 0.05 0.014 0.022 0.02 0.02 0.012 0 0.04 0.029 0
MgO 0.005 0 0 0.008 0.003 0 0.106 0.094 0.157 0.106 0.136 0.012 0.029
CaO 0.013 0 0 0.003 0 0.029 0.015 0.011 0 0.052 0.01 0.009 0.009
BaO 0.062 0.032 0 0.065 0.004 0.023 0.066 0 0.081 0.13 0.031 0.042 0

Cr2O3 0.085 0.079 0.12 0.081 0.1 0.118 0.111 0.043 0.103 0.068 0.078 0.136 0.095
V2O5 0.048 0.053 0.189 0.15 0.278 0.104 0.114 0.056 0.063 0.06 0.061 0.228 0.211
PbO 0.014 0.021 0.092 0.104 0.071 0.104 0.078 0.119 0 0 0 0.041 0.039
ZnO 0 0.006 0.041 0 0 0.028 0.074 0.126 0 0.012 0.02 0.034 0.046
NiO 0.017 0.004 0 0 0 0 0 0.08 0.006 0 0 0 0
CoO 0.094 0.022 0.113 0.1 0.045 0.116 0.088 0.103 0.127 0.127 0.095 0.075 0.041
CuO 0 0.009 0 0 0 0.003 0 0 0 0 0 0 0



Lâm_círc.83c_ox 83c_ox 83c_ox 83c_ox FEL1-Ox-20 FEL1-Ox-7 FEL1-Ox-9 FEL1-Ox-36 FEL1-Ox-42 FEL1-Ox-48 96-C1-Ox-1 96-2 96-8 65A-5 
Nº análise 3 4 5 6 75 62 64 91 97 103 181 226 232 199
Mineral Hem. Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite

SiO2 0.094 0.737 0.342 0.32 0.242 0.28 0.552 0.334 0.13 0.138 6.967 0.333 1.512 0.089
TiO2 0.254 0.276 0.188 0.159 0.025 0.086 0.078 0.077 0.073 0.031 0 0 0.007 0
Al2O3 0.126 0.134 0.073 0.075 0.265 0.302 0.309 0.254 0.179 0.157 0.25 0.234 1.911 0.151
FeO 91.569 90.966 91.533 91.553 90.469 89.578 88.573 90.269 90.901 90.354 83.774 90.635 86.511 88.192
MnO 0.001 0.008 0 0 0.001 0 0 0.056 0.007 0.013 0.077 0.029 0.087 0.125
MgO 0.015 0 0 0.03 0.036 0.054 0.011 0.018 0.019 0.034 0 0 0 0.039
CaO 0 0.007 0.025 0.011 0.049 0.039 0.077 0.04 0.019 0.012 0.04 0.012 0.092 0
BaO 0.025 0 0.066 0.045

Cr2O3 0.126 0.079 0.105 0.098 0.036 0 0.02 0.026 0 0 0.038 0.065 0.017 0
V2O5 0.137 0.16 0.163 0.169 0.047 0.112 0.695 0.421 0.117 0.569 0 0.005 0.216 0.116
ZnO 0.034 0 0 0.038

Lâm_círc.96-1 65A-C5-OxL  65A-C5-Ox-  65A-C5-OxL  65A-18 39F-Ox-47 39F-Ox-48 
Nº análise 234 168 167 171 212 52 53
Mineral Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite Hematite

SiO2 0.072 0.029 0.068 0.136 2.297 0.004 0.044
TiO2 0.337 0.6 0.049 0.694 0.013 0.011 0.022
Al2O3 0.195 0.283 0.064 0.105 0.48 0.047 0
FeO 88.274 88.851 91.441 91.438 90.848 88.245 88.766
MnO 0.054 0.064 0.008 0.012 0.074 0 0
MgO 0.013 0.016 0.022 0.038 0 0 0.021
CaO 0.009 0 0.009 0.023 0.024 0.003 0.037
BaO

Cr2O3 0.026 0.063 0 0.017 0 0.003 0
V2O5 0.545 0 0.361 0.182 0 0.422 0



Lâm_círc. 002_c12 002_c12 002_c12 002_c12 338_c3 338_c3 338_c3 338_c3 338_c3 335_c6 335_c6 335_c6 335_c6 335_c6
Nº análise 1 2 3 4 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6
Mineral Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite

SiO2 0 0 0.025 0.029 0.065 0.122 0 0.069 0.202 0.512 0.643 0.069 0.408 0.723
Al2O3 0.316 0.086 0 0 0.063 0.082 0.008 0.038 0.086 0.286 0.424 0.023 0.87 0.884
FeO 2.002 2.221 0.936 0.598 0.211 0.387 0.136 0.747 0.361 1.745 1.673 1.065 1.362 4.321
MnO 0.098 0 0.011 0.003 0.177 0.087 0.01 0.232 0.058 0.16 0.095 0.106 0.075 0.202
MgO 0.019 0.007 0 0.026 0.005 0.004 0 0.027 0 0.015 0.085 0.007 0.018 0.314
CaO 50.229 49.142 49.898 49.792 53.759 53.348 53.317 53.007 53.27 52.885 52.072 53.29 51.056 51.276
K2O 0 0 0.01 0 0.001 0.005 0 0.014 0.029 0.101 0.116 0.024 0.076 0.029
BaO 0.035 0.035 0.07 0 0 0.174 0.018 0 0 0.253 0.159 0 0 0
SrO 3.136 5.217 4.868 5.857 1.023 0.825 0.946 0.972 0.768 0.654 0.694 0.566 0.697 0.614
P2O5 40.772 39.93 39.902 40.324 41.317 41.648 41.487 41.098 41.231 40.501 40.64 41.404 40.345 38.531

F 0.556 0.246 0.603 0.506 0.881 1.107 1.134 1.071 1.112 1.296 0.793 1.73 1.403 0.722
Cl 0.311 0.073 0.128 0.037 0.197 0.185 0.212 0.271 0.274 0.229 0.114 0.153 0.114 0.075

UO2 0 0 0 0 0 0 0.058 0.045 0 0 0.04 0.024 0.049 0.027
ThO2 0 0 0 0 0.004 0.058 0.052 0 0 0.053 0.024 0 0 0
Y2O3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05 0 0 0 0 0
La2O3 0 0.017 0.154 0 0.049 0.142 0 0.159 0.056 0.041 0.014 0.005 0 0.008
Ce2O3 0.18 0 0 0 0 0.062 0 0 0.068 0 0 0.181 0.391 0.195
Pr2O3 0 0 0 0 0 0 0 0.302 0.038 0.149 0 0.285 0.035 0
Nd2O3 0.129 0.361 0.469 0 0 0 0 0.032 0 0.018 0.256 0 0.515 0.095
Sm2O3 0 0.103 0.052 0 0 0 0 0.078 0 0 0.117 0.064 0 0
Eu2O3 0 0 0.106 0.08 0.02 0 0.002 0.027 0.198 0 0.1 0 0 0
Gd2O3 0.061 0.278 0 0 0.028 0.395 0.281 0 0 0.118 0.026 0.053 0.136 0
Tb2O3 0 0 0 0 0 0 0.015 0 0 0.278 0.168 0 0.135 0
Dy2O3 0.016 0.088 0.261 0.126 0 0.869 0 0 0.773 0 0.865 0.139 0 0
Ho2O3 0 0.076 0 0 0.115 0.14 0.077 0 0.025 0 0.132 0 0.421 0
Er2O3 0.006 0 0 0 0 0.07 0 0 0 0.164 0.069 0 0 0.023
Tm2O3 0 0 0.062 0 0 0 0.01 0 0 0 0.514 0.202 0 0
Yb2O3 0.042 0 0.042 0.104 0.168 0.166 0.147 0.293 0.542 0 0 0 0.034 0.067
Lu2O3 0.087 0.303 0.299 0 0 0.205 0.344 0.117 0 0.077 0.222 0.388 0 0.369



Lâm_círc. 335_c7 335_c7 335_c7 335_c7 335_c7 335_c7 375_apa 375_apa 375_apa 375_apa 375_apa 375_apa 375_apa 375_apa1
Nº análise 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1
Mineral Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite

SiO2 0.241 0.009 0.059 0.425 0.211 0.065 0 1.483 0.198 0.14 0.812 0.089 0.475 0.264
Al2O3 0.133 0 0.022 0.2 0.14 0.028 0 0.636 0.054 0.055 0.28 0.002 0.184 0.199
FeO 0.46 0.55 0.439 0.98 0.515 0.524 2.091 1.255 0.578 0.76 1.294 0.446 0.777 0.862
MnO 0.054 0.05 0.158 0.103 0.104 0 0.106 0.094 0 0 0 0 0.055 0.048
MgO 0.027 0 0.017 0.011 0 0.052 0.045 0.171 0.042 0.016 0.064 0 0.043 0
CaO 53.772 53.891 53.206 52.412 53.197 53.612 51.729 52.127 54.069 53.881 53.571 54.306 54.359 53.302
K2O 0.035 0.015 0.006 0.066 0.047 0.002 0 0.235 0.018 0.04 0.149 0.009 0.08 0.027
BaO 0 0.108 0 0 0.057 0.028 0.005 0.005 0 0.047 0 0.085 0 0
SrO 0.473 0.475 0.59 0.728 0.539 0.439 0.639 0.386 0.371 0.179 0.372 0.392 0.26 0.165
P2O5 41.439 41.858 41.47 40.771 41.138 41.125 40.765 40.749 41.226 41.827 40.901 42.063 41.34 41.679

F 0.979 0.654 0.71 1.101 0.823 0.867 2.228 1.63 2.059 1.879 2.291 1.607 1.791 1.795
Cl 0.155 0.131 0.092 0.115 0.143 0.149 0.036 0.091 0.065 0.068 0.076 0.038 0.044 0.01

UO2 0.064 0 0.024 0 0.028 0.09 0 0.092 0.039 0 0 0.005 0.006 0
ThO2 0.035 0.035 0.003 0.006 0 0.006 0.047 0.033 0.03 0.074 0.044 0 0 0
Y2O3 0 0 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0 0 0 0.004
La2O3 0.148 0.011 0 0 0 0.054 0 0.124 0.037 0 0.101 0.152 0.113 0
Ce2O3 0 0.191 0 0 0.24 0.19 0.007 0 0 0.195 0.249 0 0 0.293
Pr2O3 0.001 0.116 0 0.148 0.03 0 0 0 0 0.051 0.039 0 0 0
Nd2O3 0.387 0 0.009 0 0.069 0 0.147 0.095 0 0.122 0.129 0.035 0 0
Sm2O3 0 0.124 0 0.096 0 0.04 0 0 0.012 0.03 0 0 0 0
Eu2O3 0 0.024 0.026 0.066 0.021 0 0 0.115 0 0 0 0 0.082 0
Gd2O3 0.184 0.056 0 0.111 0.055 0.052 0.122 0 0 0.052 0 0 0.159 0
Tb2O3 0.119 0.018 0 0.169 0.063 0 0 0 0 0 0.089 0.077 0.249 0
Dy2O3 0 0.72 0 0.443 0 0 0.098 0 0.136 0.144 0.143 0 0 0.442
Ho2O3 0 0.236 0.031 0 0.237 0.083 0 0.104 0 0 0 0 0.237 0
Er2O3 0 0.08 0 0.064 0 0 0.101 0.122 0.031 0.054 0.139 0 0.034 0.148
Tm2O3 0.07 0 0.358 0 0 0.093 0.068 0.018 0.028 0.26 0 0 0 0.035
Yb2O3 0 0.034 0.152 0 0.068 0.304 0.288 0.152 0 0 0 0 0.287 0
Lu2O3 0.297 0 0.074 0.226 0.408 0 0 0 0.32 0.058 0.811 0.242 0 0.018



Lâm_círc. 375_apa1 375_apa1 375_apa1 375_apa1 375_apa1 375_apa1 83c_apa 83c_apa 83c_apa 375_apa_f 375_apa_f 375_apa_f 375_apa_f
Nº análise 2 3 4 5 6 7 4 5 6 1 2 3 4
Mineral Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite

SiO2 0.539 1.284 0.462 1.37 0.447 0.23 0.103 0.07 0.044 0.062 0.048 0.034 0.049
Al2O3 0.242 0.787 0.311 0.868 0.39 0.125 0.116 0.416 0.044 0.143 0.175 0.016 0
FeO 0.997 0.729 0.735 1.17 0.84 0.705 4.371 1.011 1.299 0.344 0.255 0.141 2.586
MnO 0.027 0.049 0.02 0.15 0 0.072 0.066 0 0 0.08 0 0.072 0.063
MgO 0.059 0.073 0.06 0.11 0.081 0.029 0.03 0 0 0.018 0.001 0.023 0.054
CaO 53.017 52.243 53.027 52.222 53.226 53.792 50.772 53.493 52.627 53.222 53.665 54.748 51.921
K2O 0.091 0.121 0.066 0.092 0.081 0.063 0.005 0.009 0 0.008 0.009 0.001 0
BaO 0 0 0.09 0 0.085 0.009 0.009 0 0.043 0 0.09 0 0
SrO 0.297 0.277 0.423 0.332 0.453 0.233 0.336 0.222 0.38 0.496 0.522 0.47 0.893
P2O5 41.778 41.524 41.114 40.492 41.554 41.143 39.121 41.526 41.404 41.071 41.507 41.245 40.171

F 2.524 2.741 1.642 1.848 1.583 1.645 0.969 0.706 0.525 1.812 2.188 1.94 2.364
Cl 0.022 0.03 0.012 0.029 0.042 0.082 0.043 0.04 0.086 0.069 0.034 0.04 0.02

UO2 0.02 0.019 0 0.142 0 0.12 0.03 0.017 0.068 0.073 0 0.04 0
ThO2 0.021 0.033 0 0.068 0.053 0.047 0.268 0 0.505 0 0 0 0
Y2O3 0.078 0 0.017 0 0.138 0 0.016 0.064 0.529 0 0 0 0
La2O3 0 0.067 0.006 0 0 0.017 0.02 0.152 0.075 0 0 0.022 0
Ce2O3 0 0.005 0.053 0 0.293 0.287 0 0.285 0.142 0.29 0.283 0.345 0
Pr2O3 0 0.068 0 0.483 0.192 0.351 0.117 0.246 0.07 0.349 0 0 0.001
Nd2O3 0 0 0.155 0.13 0.069 0 0.069 0.313 0.347 0.104 0.224 0.26 0
Sm2O3 0.003 0.179 0.143 0.009 0.063 0.051 0.032 0 0.118 0.124 0 0 0
Eu2O3 0.08 0.051 0.053 0.044 0.062 0 0.15 0 0 0 0 0 0.024
Gd2O3 0.063 0.066 0.01 0.101 0 0 0.134 0 0.053 0 0.025 0 0
Tb2O3 0.276 0 0 0 0 0 0 0.2 0.037 0.193 0.273 0 0
Dy2O3 0.308 0 0 0 0.199 0.221 0 0 0.051 0 0.545 0 0
Ho2O3 0.371 0 0.145 0 0.01 0 0.177 0 0.062 0 0.382 0 0
Er2O3 0.072 0.036 0.164 0 0.111 0.088 0 0.091 0.08 0 0.08 0 0.111
Tm2O3 0.08 0 0.048 0.061 0.176 0.282 0.297 0 0.6 0 0.101 0.088 0
Yb2O3 0.034 0.051 0.119 0.068 0 0 0 0 0 0.119 0 0.085 0
Lu2O3 0.372 0.136 0 0 0 0 0.205 0.01 0 0.277 0 0 0.678



Lâm_círc. 375_apa_f 375_apa_f 375_apa_f Lâm_círc. FEL1-Sil-12 FEL1-Sil-26 FEL1-Sil-28 FEL1-Sil-41 FEL1-Sil-44 FEL1-Sil-48 FEL1-1 FEL1-2 
Nº análise 5 6 7 Nº análise 119 133 135 148 151 155 24 25
Mineral Apatite Apatite Apatite Mineral Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite

SiO2 0 0.024 0.13 SiO2 0.165 0.742 1.829 0.662 0.737 0.191 0.058 1.236
Al2O3 0 0.038 0.016 Al2O3 0.081 0.446 0.799 0.513 0.468 0.409 0.015 0.731
FeO 0.216 0.366 4.169 FeO 0.894 1.209 2.483 0.562 1.742 4.04 0.455 4.98
MnO 0.13 0.057 0 MnO 0.224 0.19 0.024 0.146 0.137 0.286 0.177 0.252
MgO 0.003 0.006 0.027 MgO 0 0 0.013 0 0.022 0.021 0 0.033
CaO 53.917 53.855 52.005 CaO 51.749 51.933 49.595 48.691 54.069 50.778 51.408 48.558
K2O 0 0 0 K2O 0.079 0.143 0.157 0.148 0.117 0.025 0 0.055
BaO 0 0 0 BaO 0 0
SrO 0.766 0.387 0.485 SrO 1.3 0.774
P2O5 41.771 41.772 39.783 P2O5 42.219 42.366 38.892 41.816 42.958 40.664 41.316 39.059

F 2.52 2.117 1.425 Lâm_círc. FEL1-5 FEL1-6 FEL1-7 FEL1-8 FEL1-10 
Cl 0.024 0.038 0.074 Nº análise 28 29 30 31 33

UO2 0 0 0 Mineral Apatite Apatite Apatite Apatite Apatite
ThO2 0 0 0.009 SiO2 0.086 0.253 0.439 0.16 0.146
Y2O3 0 0 0 Al2O3 0.019 0.162 0.2 0 0.117
La2O3 0.033 0.129 0 FeO 0.357 1.098 0.825 0.535 2.513
Ce2O3 0 0.142 0 MnO 0.077 0.181 0.108 0.093 0.042
Pr2O3 0 0.188 0.198 MgO 0.006 0 0.021 0 0
Nd2O3 0.183 0.319 0.061 CaO 53.977 52.377 49.822 47.397 49.995
Sm2O3 0.078 0 0 K2O 0.021 0.017 0.069 0.007 0
Eu2O3 0 0.022 0.16 BaO 0 0.191 0.069 0.035 0
Gd2O3 0.056 0 0 SrO 0.699 0.885 0.724 1.779 0.87
Tb2O3 0 0.322 0 P2O5 42.659 40.979 42.132 39.227 40.436
Dy2O3 0 0 0.832
Ho2O3 0.062 0 0
Er2O3 0 0.111 0
Tm2O3 0 0.553 0.263
Yb2O3 0 0 0
Lu2O3 0.2 0 0



FRX-WDS FRX-WDS

Al2O3 Al2O3 DP EA ER Al2O3 DP EA ER SiO2 SiO2 DP EA ER SiO2 DP EA ER

SM-083C 5.28 6.75 0.10 -1.47 -27.93 9.61 0.10 -4.33 -81.99 45.64 56.66 0.91 -11.02 -24.14 58.57 0.61 -12.93 -28.34

FEL1 3.38 7.39 0.23 -4.01 -118.68 9.41 0.32 -6.03 -178.53 20.99 37.58 0.61 -16.59 -79.04 36.15 0.34 -15.16 -72.22

SM-121 3.40 5.32 0.12 -1.92 -56.60 5.88 0.19 -2.48 -72.83 28.05 34.40 0.72 -6.35 -22.65 34.04 0.66 -5.99 -21.35

SM-120 6.45 11.91 0.44 -5.46 -84.64 13.72 0.08 -7.27 -112.77 38.54 40.87 1.73 -2.33 -6.05 33.96 0.31 4.58 11.88

SM-096 5.71 11.70 0.23 -5.99 -104.93 15.01 0.38 -9.30 -162.87 20.41 32.63 0.86 -12.22 -59.89 29.73 0.51 -9.32 -45.67

SM-065 8.41 15.63 0.35 -7.22 -85.89 19.94 0.28 -11.53 -137.05 38.38 57.49 1.48 -19.11 -49.80 53.65 0.55 -15.27 -39.78

M5 3.70 7.62 0.51 -3.92 -106.07 10.10 0.29 -6.40 -173.08 41.18 54.05 4.18 -12.87 -31.25 54.46 0.97 -13.28 -32.25

M3b 4.76 14.27 1.12 -9.51 -199.84 16.33 0.12 -11.57 -243.07 35.66 71.67 5.57 -36.01 -100.98 60.19 0.37 -24.53 -68.79

M14 3.50 4.99 0.49 -1.49 -42.59 5.26 0.99 -1.76 -50.41 40.70 53.58 5.26 -12.88 -31.64 44.22 6.62 -3.52 -8.64

M15 3.21 5.86 0.38 -2.65 -82.56 7.91 0.24 -4.70 -146.29 32.80 47.71 2.79 -14.91 -45.45 45.46 0.39 -12.66 -38.60

M18 5.83 9.15 0.30 -3.32 -56.94 10.44 0.74 -4.61 -79.04 33.90 37.94 1.29 -4.04 -11.93 34.31 2.73 -0.41 -1.21

M19 4.50 7.11 0.20 -2.61 -57.95 9.34 0.41 -4.84 -107.62 33.60 49.57 1.22 -15.97 -47.53 47.87 0.80 -14.27 -42.47

M25 5.01 6.28 0.71 -1.27 -25.27 6.90 1.78 -1.89 -37.66 59.70 72.96 5.34 -13.26 -22.20 60.21 12.72 -0.51 -0.85

M29 3.65 7.56 0.28 -3.91 -107.16 10.34 0.28 -6.69 -183.39 18.50 32.14 1.26 -13.64 -73.74 32.08 0.79 -13.58 -73.43

M31 5.03 9.36 0.93 -4.33 -86.03 10.27 0.19 -5.24 -104.11 31.60 46.32 4.27 -14.72 -46.57 40.05 1.55 -8.45 -26.73
M34 3.36 4.90 0.08 -1.54 -45.72 7.54 0.20 -4.18 -124.38 23.90 31.56 0.29 -7.66 -32.06 37.78 0.22 -13.88 -58.09

Média 4.70 8.49 0.40 -3.79 -80.55 10.50 0.41 -5.80 -124.69 33.97 47.32 2.36 -13.35 -42.81 43.92 1.88 -9.95 -34.16

DP 1.43 3.29 0.30 2.32 43.08 3.95 0.44 2.98 54.97 10.56 13.21 1.90 7.59 25.68 10.68 3.30 7.27 26.13

Máximo 8.41 15.63 1.12 -1.27 -25.27 19.94 1.78 -1.76 -37.66 59.70 72.96 5.57 -2.33 -6.05 60.21 12.72 4.58 11.88
Mínimo 3.21 4.90 0.08 -9.51 -199.84 5.26 0.08 -11.57 -243.07 18.50 31.56 0.29 -36.01 -100.98 29.73 0.22 -24.53 -73.43
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Anexo 5: Comparação entre as análises de FRX portátil e análises de laboratório dos principais óxidos e alguns elementos traço das amostras de minério de 

ferro de Moncorvo.

Al2O3 SiO2



FRX-WDS FRX-WDS

P2O5 P2O5 DP EA ER P2O5 DP EA ER K2O K2O DP EA ER K2O DP EA ER

SM-083C 0.31 0.50 0.01 -0.19 -60.40 0.34 0.01 -0.03 -9.39 0.25 0.15 0.10 0.10 40.48 0.34 0.00 -0.09 -36.64

FEL1 2.32 4.40 0.13 -2.08 -89.71 2.71 0.02 -0.39 -16.92 0.45 0.60 0.02 -0.15 -33.44 0.72 0.01 -0.27 -60.31

SM-121 2.09 2.54 0.08 -0.45 -21.72 1.50 0.02 0.59 28.00 0.07 <LOD 0.15 0.00 -0.08 -120.29

SM-120 1.64 2.84 0.10 -1.20 -73.31 1.69 0.01 -0.05 -3.17 0.03 <LOD 0.09 0.00 -0.06 -211.33

SM-096 0.88 1.30 0.02 -0.42 -48.09 0.90 0.04 -0.02 -2.17 1.33 1.77 0.03 -0.44 -32.76 1.86 0.02 -0.53 -39.89

SM-065 1.45 0.53 1.07 0.92 63.40 1.44 0.04 0.01 0.61 1.92 3.02 0.05 -1.10 -57.07 2.55 0.08 -0.63 -32.89

M5 0.76 1.26 0.10 -0.50 -66.44 0.79 0.01 -0.03 -4.24 0.76 1.14 0.48 -0.38 -49.95 1.15 0.01 -0.39 -51.64

M3b 0.56 1.42 0.12 -0.86 -152.70 0.65 0.02 -0.09 -15.88 1.20 2.60 0.32 -1.40 -116.34 2.08 0.02 -0.88 -73.64

M14 1.20 1.97 0.22 -0.77 -64.48 0.96 0.14 0.23 19.47 0.10 <LOD 0.15 0.02 -0.05 -50.80

M15 0.98 1.82 0.12 -0.84 -85.22 1.10 0.02 -0.11 -11.65 0.19 0.12 0.00 0.07 36.02 0.33 0.01 -0.14 -73.53

M18 2.11 3.06 0.17 -0.95 -44.83 1.88 0.20 0.23 11.01 0.49 0.48 0.03 0.01 1.96 0.62 0.03 -0.12 -24.74

M19 1.96 3.36 0.13 -1.40 -71.52 1.97 0.05 0.00 -0.23 0.46 0.46 0.01 -0.01 -1.73 0.63 0.01 -0.17 -37.74

M25 0.67 1.13 0.75 -0.46 -69.01 0.52 0.13 0.15 22.85 0.01 <LOD 0.04 0.00 -0.03 -310.00

M29 1.92 3.83 0.16 -1.90 -99.02 2.66 0.04 -0.74 -38.42 0.40 0.47 0.02 -0.07 -16.63 0.64 0.02 -0.24 -60.78

M31 1.04 2.38 0.22 -1.34 -129.62 1.32 0.02 -0.29 -27.70 0.43 0.46 0.09 -0.04 -8.29 0.62 0.01 -0.19 -45.08
M34 2.39 3.34 0.03 -0.96 -40.12 2.71 0.02 -0.32 -13.59 0.24 0.19 0.01 0.05 19.18 0.37 0.01 -0.13 -52.88

Média 1.39 2.23 0.21 -0.84 -65.80 1.45 0.05 -0.05 -3.84 0.52 0.96 0.10 -0.28 -18.21 0.77 0.02 -0.25 -80.14

DP 0.68 1.18 0.28 0.71 47.51 0.78 0.06 0.30 17.88 0.54 0.98 0.15 0.49 43.85 0.76 0.02 0.24 76.06

Máximo 2.39 4.40 1.07 0.92 63.40 2.71 0.20 0.59 28.00 1.92 3.02 0.48 0.10 40.48 2.55 0.08 -0.03 -24.74
Mínimo 0.31 0.50 0.01 -2.08 -152.70 0.34 0.01 -0.74 -38.42 0.01 0.12 0.00 -1.40 -116.34 0.04 0.00 -0.88 -310.00
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P2O5 K2O



FRX-WDS FRX-WDS

CaO CaO DP EA ER CaO DP EA ER TiO2 TiO2 DP EA ER TiO2 DP EA ER

SM-083C 0.59 0.94 1.06 -0.35 -59.69 0.59 0.02 0.00 0.12 0.44 0.33 0.02 0.11 24.65 0.40 0.01 0.04 9.30

FEL1 2.67 4.27 0.05 -1.60 -59.81 3.30 0.06 -0.63 -23.49 0.13 0.09 0.01 0.04 28.86 0.10 0.01 0.03 19.77

SM-121 0.23 0.31 0.00 -0.08 -34.15 0.21 0.00 0.02 9.70 0.20 0.15 0.02 0.05 25.29 0.23 0.00 -0.03 -15.00

SM-120 0.21 0.15 0.01 0.06 28.44 0.19 0.01 0.02 7.90 0.21 0.15 0.00 0.06 28.03 0.23 0.02 -0.02 -8.00

SM-096 0.09 0.10 0.00 -0.01 -16.40 0.09 0.01 0.00 -0.78 0.25 0.20 0.02 0.05 21.54 0.30 0.01 -0.05 -18.76

SM-065 0.20 <LOD 0.25 0.01 -0.05 -24.25 0.39 0.33 0.02 0.06 15.84 0.37 0.01 0.02 5.49

M5 0.11 0.01 0.01 0.10 94.65 0.09 0.00 0.02 15.82 0.19 0.29 0.06 -0.10 -52.62 0.35 0.01 -0.16 -81.63

M3b 0.07 <LOD 0.10 0.01 -0.03 -47.86 0.15 0.24 0.02 -0.09 -61.16 0.22 0.00 -0.07 -45.07

M14 0.43 0.56 0.01 -0.13 -30.87 0.40 0.05 0.03 6.81 0.18 0.35 0.38 -0.17 -94.95 0.19 0.03 -0.01 -6.94

M15 0.48 0.70 0.01 -0.22 -45.31 0.55 0.02 -0.07 -15.02 0.19 0.11 0.01 0.08 41.13 0.18 0.02 0.01 6.42

M18 1.10 1.48 0.05 -0.38 -34.59 1.23 0.04 -0.13 -12.19 0.28 0.15 0.01 0.13 45.03 0.17 0.01 0.11 39.25

M19 1.02 1.40 0.02 -0.38 -37.01 1.13 0.01 -0.11 -11.18 0.23 0.14 0.00 0.09 37.50 0.20 0.01 0.03 11.91

M25 0.45 0.40 0.04 0.05 11.33 0.41 0.06 0.04 8.67 0.27 0.20 0.01 0.07 27.22 0.20 0.03 0.07 27.19

M29 2.05 3.52 0.20 -1.47 -71.87 2.89 0.04 -0.84 -40.92 0.13 0.09 0.02 0.04 30.91 0.11 0.00 0.02 13.08

M31 0.75 1.26 0.17 -0.51 -68.31 1.05 0.02 -0.30 -39.36 0.23 0.17 0.01 0.06 26.18 0.24 0.01 -0.01 -6.26
M34 2.49 3.75 0.09 -1.26 -50.41 2.98 0.03 -0.49 -19.76 0.13 0.10 0.03 0.03 23.33 0.08 0.00 0.05 39.23

Média 0.81 1.35 0.12 -0.44 -26.71 0.97 0.02 -0.16 -11.61 0.23 0.19 0.04 0.03 10.42 0.22 0.01 0.00 -0.63

DP 0.86 1.44 0.28 0.58 45.08 1.10 0.02 0.27 19.86 0.09 0.09 0.09 0.08 41.17 0.09 0.01 0.06 30.66

Máximo 2.67 4.27 1.06 0.10 94.65 3.30 0.06 0.04 15.82 0.44 0.35 0.38 0.13 45.03 0.40 0.03 0.11 39.25
Mínimo 0.07 0.01 0.00 -1.60 -71.87 0.09 0.00 -0.84 -47.86 0.13 0.09 0.00 -0.17 -94.95 0.08 0.00 -0.16 -81.63
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CaO TiO2



ICP-MS ICP-MS

V V DP EA ER V DP EA ER Cr Cr DP EA ER Cr DP EA ER

SM-083C 0.04 0.04 0.00 0.00 2.11 0.02 0.00 0.01 34.30 0.01 <LOD 0.00 0.00 0.01 68.75

FEL1 0.06 0.05 0.00 0.02 24.57 0.05 0.00 0.01 19.72 0.00 <LOD 0.00 0.00

SM-121 0.06 0.06 0.00 0.00 -3.06 0.07 0.00 0.00 -7.74 0.00 <LOD 0.01 0.00 -0.01 -310.00

SM-120 0.07 0.06 0.00 0.01 10.55 0.08 0.00 -0.01 -16.44 0.00 <LOD 0.01 0.01 -0.01 -310.00

SM-096 0.07 0.07 0.01 0.00 -2.00 0.07 0.00 0.00 -4.14 0.01 <LOD 0.01 0.00 0.00 -64.00

SM-065 0.04 0.05 0.00 -0.01 -34.67 0.03 0.00 0.01 31.73 0.01 <LOD 0.00 0.00 0.00 24.00

M5 0.05 0.09 0.02 -0.04 -86.76 0.03 0.00 0.02 39.72 0.01 <LOD 0.00 0.00 0.00 28.00

M3b 0.05 0.07 0.00 -0.03 -52.24 0.02 0.00 0.02 50.61 0.00 <LOD 0.00 0.00

M14 0.06 0.07 0.05 -0.01 -18.73 0.04 0.00 0.01 19.82 0.01 <LOD 0.01 0.00 0.00 -10.00

M15 0.05 0.04 0.00 0.01 13.92 0.04 0.00 0.01 15.88 0.00 <LOD 0.00 0.00

M18 0.05 0.05 0.00 0.00 -5.88 0.06 0.00 0.00 -8.24 0.01 <LOD 0.01 0.00 0.00 -49.02

M19 0.05 0.05 0.00 0.00 5.40 0.04 0.00 0.01 17.20 0.00 <LOD 0.00 0.00

M25 0.02 0.02 0.01 0.00 -6.36 0.02 0.00 0.01 30.91 0.01 <LOD 0.00 0.00 0.00 46.67

M29 0.07 0.06 0.00 0.00 6.92 0.06 0.00 0.01 13.38 0.01 <LOD 0.00 0.01

M31 0.07 0.06 0.00 0.01 13.82 0.05 0.00 0.02 22.21 0.00 <LOD 0.00 0.00 0.00 -21.88
M34 0.05 0.05 0.00 0.00 2.34 0.06 0.00 -0.01 -27.45 0.01 <LOD 0.00 0.01

Média 0.05 0.06 0.01 0.00 -8.13 0.05 0.00 0.01 14.47 0.00 0.01 0.00 0.00 -59.75

DP 0.01 0.02 0.01 0.01 28.32 0.02 0.00 0.01 21.76 0.00 0.00 0.00 0.00 138.18

Máximo 0.07 0.09 0.05 0.02 24.57 0.08 0.00 0.02 50.61 0.01 0.01 0.01 0.01 68.75
Mínimo 0.02 0.02 0.00 -0.04 -86.76 0.02 0.00 -0.01 -27.45 0.00 0.00 0.00 -0.01 -310.00

Cr
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V



FRX-WDS FRX-WDS

MnO MnO DP EA ER MnO DP EA ER Fe2O3 Fe2O3 DP EA ER Fe2O3 DP EA ER

SM-083C 0.06 0.07 0.01 -0.01 -20.78 0.03 0.00 0.03 57.50 44.82 47.18 0.39 -2.36 -5.26 40.27 0.25 4.55 10.15

FEL1 0.07 0.09 0.00 -0.02 -29.13 0.03 0.01 0.04 53.14 66.96 62.26 0.91 4.70 7.02 57.43 0.40 9.53 14.24

SM-121 0.01 <LOD 0.00 <LOD 58.50 57.64 0.32 0.86 1.46 56.10 0.25 2.40 4.11

SM-120 0.01 0.01 0.00 0.00 -35.93 <LOD 46.48 46.70 1.09 -0.22 -0.46 45.07 0.28 1.41 3.03

SM-096 0.04 0.05 0.01 -0.01 -30.84 <LOD 68.56 64.39 0.93 4.17 6.08 58.68 0.12 9.88 14.41

SM-065 0.03 0.04 0.00 -0.01 -26.41 <LOD 46.35 47.97 1.01 -1.62 -3.49 36.57 0.14 9.78 21.10

M5 0.01 0.03 0.00 -0.02 -150.65 <LOD 51.39 49.28 6.52 2.11 4.12 42.83 0.31 8.56 16.67

M3b 0.02 0.04 0.00 -0.02 -90.91 <LOD 55.40 54.05 2.90 1.35 2.44 40.00 0.17 15.40 27.79

M14 0.03 0.03 0.00 0.00 -9.57 <LOD 50.73 46.58 1.15 4.15 8.18 43.23 3.61 7.50 14.79

M15 0.02 0.03 0.00 0.00 -16.11 <LOD 58.96 55.02 1.16 3.93 6.67 51.57 0.49 7.39 12.53

M18 0.08 0.09 0.00 -0.01 -16.78 0.04 0.00 0.04 52.63 49.76 48.57 1.65 1.19 2.39 46.38 0.45 3.37 6.78

M19 0.03 0.03 0.01 0.00 -9.55 <LOD 0.00 53.66 51.63 0.84 2.03 3.79 47.84 0.23 5.82 10.85

M25 0.02 0.03 0.01 0.00 -13.89 <LOD 0.00 30.82 32.39 0.99 -1.57 -5.11 28.17 0.01 2.65 8.59

M29 0.09 0.12 0.01 -0.03 -31.81 0.06 0.00 0.03 37.33 71.00 66.09 1.94 4.91 6.91 61.61 0.16 9.39 13.22

M31 0.06 0.09 0.01 -0.02 -32.20 0.04 0.01 0.03 38.86 56.39 52.10 6.94 4.29 7.61 48.35 0.27 8.04 14.26
M34 0.09 0.11 0.00 -0.02 -17.18 0.05 0.00 0.04 48.16 64.86 64.22 0.64 0.64 0.99 59.83 0.32 5.03 7.76

Média 0.04 0.06 0.00 -0.01 -35.45 0.04 0.00 0.04 47.94 54.67 52.88 1.84 1.79 2.71 47.74 0.47 6.92 12.52

DP 0.03 0.03 0.00 0.01 37.41 0.01 0.00 0.01 8.19 10.34 8.72 2.01 2.41 4.46 9.36 0.85 3.64 6.22

Máximo 0.09 0.12 0.01 0.00 -9.55 0.06 0.01 0.04 57.50 71.00 66.09 6.94 4.91 8.18 61.61 3.61 15.40 27.79
Mínimo 0.01 0.01 0.00 -0.03 -150.65 0.03 0.00 0.03 37.33 30.82 32.39 0.32 -2.36 -5.26 28.17 0.01 1.41 3.03

MnO Fe2O3
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ANEXO 6: Gráficos comparativos entre as análises de FRX portátil, FRX-WDS e ICP-

MS. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

  
 

 
 

  
 

 
 





ANEXO 7: Teste de precisão das análises de FRX portátil

Amostra Nº da análise Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 V Cr MnO Fe2O3

185 9.115 57.918 0.338 0.341 0.561 0.399 0.026 0.005 0.023 40.091
186 9.184 57.961 0.330 0.333 0.561 0.400 0.025 0.006 0.025 39.979
187 9.563 58.128 0.331 0.338 0.564 0.386 0.026 0.005 0.022 39.986
188 9.602 58.061 0.334 0.337 0.564 0.387 0.024 0.000 0.031 39.974
189 9.051 58.151 0.326 0.341 0.561 0.385 0.025 0.000 0.026 40.180
190 9.375 58.093 0.339 0.351 0.570 0.397 0.027 0.004 0.020 40.081
191 9.445 58.266 0.337 0.349 0.556 0.393 0.028 0.004 0.028 39.962
192 9.365 58.353 0.335 0.340 0.572 0.396 0.026 0.005 0.020 40.040
193 9.622 58.332 0.348 0.345 0.557 0.388 0.024 0.000 0.023 40.095
194 9.572 58.009 0.338 0.342 0.562 0.395 0.025 0.006 0.022 40.020

Média 9.389 58.127 0.336 0.342 0.563 0.393 0.026 0.003 0.024 40.041
Desvio Padrão 0.210 0.150 0.006 0.005 0.005 0.006 0.001 0.002 0.004 0.070
Coeficiente de Variação 2.240 0.259 1.792 1.603 0.906 1.438 5.033 70.901 14.774 0.175

199 19.877 55.023 1.429 2.549 0.249 0.373 0.024 0.004 0.000 36.881
200 20.297 54.640 1.455 2.543 0.244 0.362 0.024 0.005 0.000 36.760
201 20.571 54.652 1.464 2.531 0.253 0.361 0.024 0.000 0.000 36.673
202 20.145 54.652 1.472 2.537 0.252 0.369 0.025 0.004 0.000 36.823
203 20.809 54.788 1.488 2.519 0.255 0.361 0.027 0.004 0.000 36.548
204 20.042 54.777 1.449 2.556 0.250 0.358 0.021 0.000 0.000 36.802
205 19.931 54.704 1.442 2.555 0.242 0.358 0.024 0.000 0.000 36.798
206 20.549 54.717 1.490 2.549 0.253 0.364 0.025 0.004 0.000 36.592
207 20.194 54.944 1.460 2.541 0.251 0.363 0.025 0.004 0.000 36.544
208 19.845 54.632 1.481 2.534 0.250 0.369 0.024 0.003 0.000 36.735

Média 20.226 54.753 1.463 2.541 0.250 0.364 0.024 0.003 0.000 36.715
Desvio Padrão 0.327 0.134 0.020 0.012 0.004 0.005 0.001 0.002 0.000 0.120
Coeficiente de Variação 1.617 0.245 1.384 0.453 1.592 1.406 5.947 69.562 0.000 0.328

210 6.902 53.292 1.181 0.180 0.458 0.211 0.040 0.005 0.000 45.424
211 6.329 53.240 1.099 0.171 0.458 0.197 0.034 0.000 0.000 45.607
212 7.218 53.602 1.162 0.184 0.455 0.217 0.037 0.003 0.000 45.213
213 6.712 53.457 1.142 0.186 0.445 0.218 0.039 0.004 0.000 45.523
214 6.834 53.645 1.173 0.176 0.442 0.216 0.037 0.004 0.000 45.362
215 6.858 53.763 1.138 0.175 0.438 0.216 0.037 0.004 0.000 45.376
216 6.715 53.417 1.161 0.178 0.437 0.220 0.038 0.005 0.000 45.370
217 6.625 53.627 1.142 0.178 0.445 0.197 0.034 0.000 0.000 45.410
218 6.654 53.528 1.163 0.183 0.451 0.218 0.038 0.004 0.000 45.511
219 7.113 53.446 1.171 0.184 0.448 0.220 0.037 0.003 0.000 45.304

Média 6.796 53.501 1.153 0.179 0.448 0.213 0.037 0.003 0.000 45.410
Desvio Padrão 0.253 0.163 0.024 0.005 0.008 0.009 0.002 0.002 0.000 0.114
Coeficiente de Variação 3.725 0.305 2.071 2.696 1.705 4.106 4.985 55.298 0.000 0.251
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Amostra Nº da análise Al2O3 SiO2 P2O5 K2O CaO TiO2 V Cr MnO Fe2O3

221 10.048 31.385 2.619 0.604 2.754 0.094 0.051 0.000 0.062 59.891
222 10.006 30.775 2.536 0.607 2.765 0.094 0.055 0.000 0.053 60.243
223 9.564 30.870 2.566 0.611 2.776 0.096 0.054 0.000 0.054 60.411
224 9.988 31.433 2.576 0.620 2.751 0.098 0.053 0.000 0.062 60.257
225 9.564 31.248 2.578 0.608 2.756 0.094 0.049 0.000 0.053 60.430
226 10.079 31.236 2.621 0.605 2.779 0.106 0.054 0.000 0.050 60.150
227 9.209 31.231 2.561 0.600 2.751 0.097 0.052 0.000 0.047 60.670
228 9.711 31.509 2.611 0.622 2.789 0.118 0.061 0.000 0.054 60.563
229 9.818 31.198 2.652 0.622 2.755 0.101 0.055 0.000 0.055 60.781
230 10.269 31.733 2.634 0.626 2.748 0.097 0.054 0.000 0.050 60.227

Média 9.826 31.262 2.595 0.612 2.762 0.100 0.054 0.000 0.054 60.362
Desvio Padrão 0.316 0.283 0.037 0.009 0.014 0.007 0.003 0.000 0.005 0.264
Coeficiente de Variação 3.216 0.907 1.426 1.473 0.511 7.383 5.504 #DIV/0! 9.007 0.438

Média da média 11.559 49.411 1.387 0.919 1.006 0.267 0.0352 0.0024 0.039 45.632
Média Desvio Padrão 0.277 0.183 0.022 0.008 0.008 0.007 0.0019 0.0015 0.004 0.142
Coef. Var. (Média Desvio Padrão) 2.393 0.370 1.571 0.839 0.766 2.512 5.357 65.236 10.779 0.311
Média Coef. Variação 2.699 0.429 1.668 1.556 1.178 3.583 5.367 48.940 11.891 0.298
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ANEXO 8: Difratogramas do TERRA e X’Pert e minerais identificados. 

   



 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

 





 

ANEXO 9: Gráficos do refinamento de Rietveld com os difratogramas gerados pelo TERRA e X'Pert. 

 





 

 



 

 



 



 

 





ANEXO 10: Análises quantitativas mineralógica obtida pelo Refinamento de Rietveld.

Aparelho Quartzo Hematite Magnetite Goethite Chamosite Moscovite Clorite Anite Grunerite Fluorapatite Rwp

TERRA 41.4 43.6 4.1 7.2 0.5 3.2 6.11

X'Pert 43.3 12.9 1.6 28.9 5.0 8.3 20

TERRA 63.1 11.1 12.3 13.5 9.68

X'Pert 48 6.7 29.6 15.7 24.46

TERRA 54.1 12.4 4.50 1.3 27.7 10.66

X'Pert 36.8 12.2 4.30 10.4 36.2 29.24

TERRA 56.5 10.2 33.3 7.92

X'Pert 55.6 12 32.3 15.28

TERRA 56 22 22 10.36

X'Pert 29.9 12.5 57.6 42.71

TERRA 34.6 45.3 18.8 1.3 10.41

X'Pert 17.6 15.3 66.5 0.6 48.25

TERRA 59.6 19.5 1.2 4.6 15.1 10.36

X'Pert 76.5 5.4 4.1 14 27.76

TERRA 64.6 24.6 10.8 10.86

X'Pert 65.1 21 13.9 38.26

TERRA 66.8 16.9 2 6.2 7.9 8

X'Pert 71.4 14.8 2.3 4.8 5.3 1.4 20.51

TERRA 61 26.1 2.1 10.7 7.4

X'Pert 65.7 21.5 3.3 9.5 14.03

TERRA 51.4 12.2 14.6 2.4 19.3 6.72

X'Pert 43.4 10.5 2.4 15.6 27.9 15.41

TERRA 53.9 30.5 4.7 6.4 4.5 6.9

X'Pert 47.5 19.5 3.9 15.8 13.2 15.57

TERRA 76 6.8 3.6 13.6 10.83

X'Pert 72.3 6.4 21.2 29.6

TERRA 40.8 45.6 2.3 7.8 0.5 2.5 8.67

X'Pert 26.3 23.7 2.7 25.9 15.2 6.2 20.87

TERRA 57.8 22 6.8 12 1.4 9.07

X'Pert 39.9 11.2 4 35.6 9.3 33.2

TERRA 49.2 31.6 9.1 2.7 7.4 8.65

X'Pert 43.3 24.4 21.5 3.1 7.6 17.76

FEL1

SM-083C
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SM-121

M15
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M3b
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M25



C. Química Fe2O3 SiO2 Al2O3 P2O5 CaO K2O MgO
TERRA 50.68 43.53 1.15 1.351 1.779 0.046 0.655
X'Pert 27.72 52.90 4.93 3.504 4.615 0.459 2.630

Lâmina 30.99 58.69 3.22 0.000 0.000 1.561 0.910
FRX-WDS Analisada 66.96 20.99 3.38 2.320 2.670 0.450 0.540

16.28 -22.54 2.23 0.97 0.89 0.40 -0.12
39.24 -31.91 -1.55 -1.18 -1.94 -0.01 -2.09

TERRA 22.61 72.92 1.89 0.000 0.000 0.000 1.119
X'Pert 25.97 63.57 4.54 0.000 0.000 0.000 2.694

Lâmina 37.15 53.98 3.84 0.000 0.000 0.000 2.275
FRX-WDS Analisada 44.82 45.64 5.28 0.310 0.590 0.250 0.600

22.21 -27.28 3.39 0.31 0.59 0.25 -0.52
18.85 -17.93 0.74 0.31 0.59 0.25 -2.09

TERRA 17.40 61.97 0.20 0.000 0.000 0.000 0.118
X'Pert 20.50 49.45 1.60 0.000 0.000 0.000 0.946

Lâmina 37.54 53.14 4.61 0.000 0.000 0.000 2.730
FRX-WDS Analisada 46.48 38.54 6.45 1.640 0.210 0.030 0.150

29.08 -23.43 6.25 1.64 0.21 0.03 0.03
25.98 -10.91 4.85 1.64 0.21 0.03 -0.80

TERRA 40.12 56.50 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
X'Pert 41.02 55.60 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000

Lâmina 46.45 50.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
FRX-WDS Analisada 58.50 28.05 3.40 2.090 0.230 0.070 0.040

18.38 -28.45 3.40 2.09 0.23 0.07 0.04
17.48 -27.55 3.40 2.09 0.23 0.07 0.04

TERRA 22.00 65.95 8.44 0.000 0.000 2.598 0.000
X'Pert 12.50 55.94 22.10 0.000 0.000 6.803 0.000

Lâmina 30.00 53.56 11.51 0.000 0.000 3.543 0.000
FRX-WDS Analisada 46.35 38.38 8.41 1.450 0.200 1.920 0.090

24.35 -27.57 -0.03 1.45 0.20 -0.68 0.09
33.85 -17.56 -13.69 1.45 0.20 -4.88 0.09

TERRA 45.30 43.10 7.21 0.549 0.723 2.220 0.000
X'Pert 15.30 47.66 25.51 0.253 0.334 7.854 0.000

Lâmina 0.00 0.000 0.000 0.000
FRX-WDS Analisada 68.56 20.41 5.71 0.880 0.090 1.330 0.090

23.26 -22.69 -1.50 0.33 -0.63 -0.89 0.09
53.26 -27.25 -19.80 0.63 -0.24 -6.52 0.09

TERRA 24.83 66.43 5.79 0.000 0.000 1.783 0.000
X'Pert 9.08 82.83 5.37 0.000 0.000 1.653 0.000

Lâmina 40.90 51.78 5.75 0.000 0.000 1.772 0.000
FRX-WDS Analisada 55.40 35.66 4.76 0.560 0.070 1.200 0.070

30.57 -30.77 -1.03 0.56 0.07 -0.58 0.07
46.32 -47.17 -0.61 0.56 0.07 -0.45 0.07

ANEXO 11: Comparação entre a composição química analisada e a composição química 
calculada a partir das análises mineralógicas quantitativas do modelamento de Rietveld
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C. Química Fe2O3 SiO2 Al2O3 P2O5 CaO K2O MgO
TERRA 24.60 69.48 4.14 0.000 0.000 1.275 0.000
X'Pert 21.00 71.38 5.33 0.000 0.000 1.642 0.000

Lâmina 44.49 46.78 5.75 0.000 0.000 1.772 0.000
FRX-WDS Analisada 51.39 41.18 3.70 0.760 0.110 0.760 0.030

26.79 -28.30 -0.44 0.76 0.11 -0.52 0.03
30.39 -30.20 -1.63 0.76 0.11 -0.88 0.03

TERRA 27.51 68.94 1.21 0.000 0.000 0.000 0.719
X'Pert 24.04 73.33 0.95 0.000 0.000 0.129 0.482

FRX-WDS Analisada 50.73 40.70 3.50 1.197 0.430 0.100 0.090

23.22 -28.24 2.29 1.20 0.43 0.10 -0.63
26.69 -32.63 2.55 1.20 0.43 -0.03 -0.39

TERRA 37.82 61.00 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000
X'Pert 33.34 65.70 0.00 0.000 0.000 0.000 0.000

FRX-WDS Analisada 58.96 32.80 3.21 0.984 0.480 0.190 0.080

21.14 -28.20 3.21 0.98 0.48 0.19 0.08
25.62 -32.90 3.21 0.98 0.48 0.19 0.08

TERRA 36.38 56.64 2.96 0.000 0.000 0.000 1.756
X'Pert 37.65 50.97 4.28 0.000 0.000 0.000 2.539

FRX-WDS Analisada 49.76 33.90 5.83 2.110 1.100 0.494 0.460

13.38 -22.74 2.87 2.11 1.10 0.49 -1.30
12.11 -17.07 1.55 2.11 1.10 0.49 -2.08

TERRA 39.55 57.22 1.43 0.000 0.000 0.413 0.582
X'Pert 35.02 56.43 3.74 0.000 0.000 1.212 1.438

FRX-WDS Analisada 53.66 33.60 4.50 1.961 1.020 0.455 0.350

14.11 -23.62 3.07 1.96 1.02 0.04 -0.23
18.64 -22.83 0.76 1.96 1.02 -0.76 -1.09

TERRA 15.27 79.69 2.09 0.000 0.000 0.000 1.238
X'Pert 14.55 78.05 3.25 0.000 0.000 0.000 1.929

FRX-WDS Analisada 30.82 59.70 5.01 0.670 0.450 0.010 0.420

15.55 -19.99 2.92 0.67 0.45 0.01 -0.82
16.26 -18.35 1.76 0.67 0.45 0.01 -1.51

TERRA Calculada 51.11 43.09 1.25 1.056 1.390 0.046 0.710
X'Pert 42.75 38.67 5.49 2.618 3.447 1.395 2.357

FRX-WDS Analisada 71.00 18.50 3.65 1.922 2.050 0.400 0.460

19.89 -24.59 2.40 0.87 0.66 0.35 -0.25
28.25 -20.17 -1.84 -0.70 -1.40 -1.00 -1.90

TERRA 34.00 61.55 1.98 0.549 0.723 0.129 1.092
X'Pert 32.80 52.83 6.39 0.000 0.000 0.854 3.240

FRX-WDS Analisada 56.39 31.60 5.03 1.037 0.750 0.429 0.640

22.39 -29.95 3.05 0.49 0.03 0.30 -0.45
23.59 -21.23 -1.36 1.04 0.75 -0.42 -2.60

TERRA 36.23 52.62 1.67 3.124 4.114 0.248 0.828
X'Pert 33.97 50.22 3.61 3.209 4.226 0.285 1.957

FRX-WDS Analisada 64.86 23.90 3.36 2.385 2.490 0.240 0.570

28.63 -28.72 1.69 -0.74 -1.62 -0.01 -0.26
30.89 -26.32 -0.25 -0.82 -1.74 -0.04 -1.39X'Pert
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Composições químicas dos minerais usadas neste anexo:
Fe2O3 FeO Fe2O3 * SiO2 Al2O3 MgO K2O H2O

Quartzo 100
Hematite 100.00 100.00
Magnetite 68.97 31.03 100
Goethite 89.86 89.86 10.14
Chamosite 6.01 32.45 38.46 27.14 15.35 9.1 8.14
Muscovite 45.21 38.36 11.81 4.07
Annite 42.03 42.03 35.15 9.94 9.18 2.63
Grunerite 50.21 50.21 47.99 1.8
Fluorapatite
Xenotima

F P2O5 CaO Y2O3 Total
Quartzo 100.00
Hematite 100.00
Magnetite 100.00
Goethite 100.00

Chamosite 98.19
Muscovite 0.95 99.45

Annite 1.85 98.93
Grunerite 100.00

Fluorapatite 3.77 42.22 55.6 0.00
Xenotima 38.6 61.4 0.00
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