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Resumo: O grupo pegmatítico de Senhora da Assunção situado em 
Ferreira de Aves, Sátão, é composto por um par de pegmatitos intra-
graníticos que foram objecto de exploração mineira dedicada ao 
quartzo e feldspato. No decurso da actividade extractiva foram 
encontrados conteúdos não negligenciáveis de nióbio-tantalatos com 
potencial para rentabilização como sub-produtos de lavra mineira, 
muito embora, nunca tenham sofrido aproveitamento. Este potencial 
económico justifica uma análise integrada da distribuição espacial dos 
teores de Nb-Ta nas diferentes unidades internas do pegmatito, assim 
como da sua composição e tendências de fraccionação. 
As unidades mais ricas em óxidos de Nb-Ta são as unidades albíticas 
da zona intermédia, a periferia dos gigacristais de berilo, as unidades 
fosfáticas e uma brecha de colapso tardio que ocorre no corpo Sul. Os 
teores de Ta em rocha total situam-se frequentemente acima de 150 
ppm, barreira razoável para equacionar uma potencialidade económica. 
A fraccionação dos Nb-tantalatos é coerente com uma linhagem híbrida 
LCT - NYF para os pegmatitos, tendendo para termos ricos em 
molécula tapiolítica e microlítica. Estes resultados sugerem que a 
exploração dos pegmatitos deveria ter em conta o aproveitamento de 
concentrados de columbite-tantalite com valores prováveis de Ta2O5 
superiores a 30%, portanto em condições de extracção lucrativa desde 
que baseada numa lavra selectiva e ordenada. É de supor que outros 
pegmatitos da mesma região apresentem o mesmo potencial. 
Palavras-chave: Pegmatito, Nb-Tantalatos, Tendência de 
fraccionação, Potencial tantalífero. 
 
Abstract: The Senhora da Assunção pegmatite group located at 
Ferreira de Aves, Sátão, consists of a pair of coupled intra-granitic 
pegmatite bodies whose exploration was focused on industrial quartz 
and feldspar. In the course of mining activity considerable amounts of 
niobium-tantalates were detected with a profitable potential as by-
products. This economic potential justifies the integrated analysis of the 
distribution of Nb-Ta contents in the different units of the pegmatite, as 
well as their occurrence modes and trends of fractionation.  
Nb-Ta phase minerals are concentrated in albite units of intermediate 
zones, in giant beryls, in phosphatic units and in a collapse breccia on 
the southern body. The whole-rock Ta contents are frequently above 
150 ppm, which is a reasonable cut-off threshold. The Nb-Ta 
fractionation is consistent with a LCT – NYF hybrid suite, trending 
toward tapiolite and microlite members. These results suggest an Nb-
Ta potential for the ceramic pegmatites from the entire pegmatite field. 
Keywords: Pegmatite, Nb-Tantalates, Fraccionation trends, Ta 
potential. 
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1. Introdução 

Na região de Aguiar da Beira – Penalva do Castelo, os 
pegmatitos intra-graníticos concentram-se ao longo de uma 
faixa em arco que passa por Sátão, até Fornos de Algodres, 
coincidindo com o bordo ocidental do Maciço de Aguiar 
da Beira. Este maciço é essencialmente constituído por um 
granito porfiróide de duas micas (mas essencialmente 
biotítico) tardi-tectónico, cuja granularidade varia de 
média a grosseira. Nas suas zonas apicais e cúpulas, este 
maciço exibe estruturas bandadas com feldspatos 
plumosos em comb e diferenciações pegmatóides difusas 
ou corpos pegmatíticos bem delimitados cujas atitudes 
acompanham o contorno do plutão granítico. Estas 
estruturas típicas da cristalização de diferenciados 
graníticos residuais apresentam por vezes uma 
configuração em stocksheider. Nas zonas com 
estruturações pegmatóides difusas os encraves são raros. 
Nas porções imediatamente abaixo os encraves tornam-se 
mais abundantes e dissipam-se as estruturas pegmatóides. 
Os xenólitos predominantes são sobremicáceos, 
schliereníticos, podendo ocorrer também encraves 
granulares elipsoidais de tendência meso a melanocrata e 
grão fino – encraves homoeógenos (Trabulo et al., 1995). 
Em níveis topográficos mais profundos os encraves 
também se tornam raros, observando-se ligeiro aumento da 
quantidade relativa dos que são granulares, por vezes 
aglomerados em corredores - corredores de mingling 
(Guimarães, 2012). Neste nível granítico os pegmatitos de 
maiores dimensões ocorrem dispersos, com formas 
irregulares a isodiamétricas, por vezes organizados em 
rosários ou grupos e pares acoplados. O grupo pegmatítico 
Senhora da Assunção, constituído por um par de 
pegmatitos acoplados, corresponde a esta situação (Fig. 1). 
Os pegmatitos deste grupo podem ser incluídos numa 
linhagem evolutiva de tipo híbrido LCT/NYF (pegmatitos 
especializados em Li, Cs e Ta e em Nb, Y e F, 
respectivamente), e num agrupamento tipológico com 
berilo, columbite, fosfatos de Li e molibdenite. 

No decurso da actividade extractiva sobre quartzo e 
feldspato que se verificou na jazida de Senhora da 
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Assunção intersectaram-se unidades paragenéticas com 
conteúdos não negligenciáveis de nióbio-tantalatos, 
sugerindo que jazidas deste tipo podem ser encaradas 
como produtivas em concentrados de Nb e Ta, pelo menos 
na acepção de subprodutos da lavra dirigida a materiais 
cerâmicos. Por isso se apresenta uma análise descritiva da 

localização destes minérios no jazigo, sugerindo um 
modelo conceptual para a distribuição e génese das 
concentrações desses metais, o qual pode ser extrapolado e 
usado em contexto de valorização de outras jazidas de 
materiais cerâmicos ocorrentes no mesmo contexto 
pegmatítico. 

 

Fig. 1. Esquema representativo do conjunto pegmatítico Senhora de Assunção. Com localização aproximada e planta da exploração em 2013, indicando 
um perfil A-B executado em 2003. Tipologia das unidades amostradas: RT1 – granito porfiróide essencialmente biotítico de grão médio a grosseiro; RT2 
– granito de grão grosseiro a médio essencialmente biotitico; RT3 – cluster de fenocristais com alinhamento fluidal e fácies granitóide biotítica; RT4 – 
granitóide bandado essencialmente moscovítico, com plagioclase; RT5 - granitóide bandado essencialmente moscovítico; RT6 – mush cimentado por 
calcedónia e montmorilonite acumulado em pavimento de megacavidade miarolítica; I1 – Unidade sobremicácea com fosfatos da série triplite-zwiezelite; 
I2 – moscovite comb intercrescida com albite na transição zona intermédia – núcleo de quartzo; I3 – clastos e argilas do bordo de brecha de colapso com 
crustificações hidrotermais; I4 – banda de moscovite comb intercrescida com albite, similar a I2, mas extraída no corpo N; I5 – transição quartzo – 
feldspática (Na,K) entre zona intermédia e núcleo de quartzo entre dois berilos (gigaberilos); T1 – totalidade de um conjunto de eflorescências periféricas 
de um berilo – concentrado; T2 – totalidade de um cristal compósito de “ambligonite-montebrasite” com fosfatos secundários e mineralização; T3 – 
totalidade de uma porção hidrotermalizada (alteração filítica predominante) num gigaberilo; T4 – totalidade de uma protuberância ascendente de 
pegmatito zonado pillow; R1 – roço em line-rock com feldspato rubro (canal subvertical transverso à estrutura bandada); R2 - roço em line-rock com 
feldspato claro (canal subvertical transverso à estrutura bandada); R3 – roço em conjunto de duas bandas de relaxação com moscovite+albite 
predominantes; R4 – roço total transverso em pegmatito com 9 cm de possança e núcleo essencialmente constituído por volframite. 
 
Fig. 1. Schematic representation of the Senhora de Assunção pegmatite group with approximate location and mine draw from 2013, indicating an A-B 
section from 2003. Typology of sampled units: RT1 - porphyritic biotite granite, mainly medium to coarse grained; RT2 - biotite granite medium to coarse 
grained; RT3 – phenocrysts cluster with fluidal alignment in biotitic granitoid facies; RT4 - muscovitic banded granitoid, with plagioclase predominance; 
RT5 - muscovite layered granitoid with plagioclase; RT6 - mush cemented by chalcedony and montmorillonite accumulated in a miarolitic megacavity; I1 
– micaceous unit with phosphate from triplite - zwiezelite series; I2 – comb muscovite with intergrown albite in the intermediate zone to quartz core 
transition; I3 – clasts and clays from  collapse breccia edge, with hydrothermal crustifications; I4 - comb muscovitic band intergrown with albite similar to 
I2 , extracted from the N body; I5 - quartz -feldspar ( Na, K) transition from intermediate zone to quartz core, between two beryl cristals; T1 - set of 
pheryferic efflorescences over beryl – Ta minerals concentrate; T2 - composite crystal of  amblygonite - montebrasite  with secondary phosphates and  
associated mineralization; T3 - hydrotermalized portion  of a giant beryl crystal; T4 - totality of an ascendent bulbous,  zoned pegmatite (pillow); R1 - 
line-rock with reddish feldspar (subvertical channel  tranverse to the banded structure ); R2 line-rock with clear feldspar (subvertical channel  tranverse to 
the banded structure ); R3 – channel of two relaxation strips with predominant muscovite + albite; R4 – crosscut trench  in 9 cm width pegmatite with 
essentially wolframitic core. 
 
 
 
2. Variabilidade geoquímica de metais pegmatófilos no 
sistema – análise química de rocha total 

A análise química de rocha total de amostras recolhidas ao 
longo do perfil A-B, figura 1, permitiu caracterizar a 
variação e dispersão dos elementos químicos associados a 
zonas específicas dos pegmatitos (Tabela 1). De entre a 
diversidade de elementos analisados, os teores de Nb, Ta, 
Ti, Sc, W, Pb e U mostram tendências bastante sugestivas 
de fraccionação interna consistentes com as observações 
feitas no estudo paragenético e indiciam um padrão de 
comportamento que pode ser considerado reprodutível e 

susceptível de ser extrapolado para jazigos similares do 
mesmo campo pegmatítico. 
 

Nióbio e Tântalo – os menores teores foram detectados 
nas amostras de granito biotítico (RT1, RT2 e RT3), 
sendo evidente um aumento no sentido da zona 
intermédia - núcleo de quartzo (I2, I4, I5, T2 e T3) e da 
brecha de colapso (I3 e T2), onde foram determinados os 
teores mais elevados; 
Titânio – os teores apresentam uma redução gradual 
desde o granito encaixante (RT1, RT2, RT3, RT4 e RT5) 
até às unidades do interior do pegmatito; 
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Escândio – os maiores teores correspondem às amostras 
atribuídas a eflorescências (T1) e porções 
hidrotermalizadas (T3) obtidas nas proximidades de 
gigacristais de berilo; 
Tungsténio – os maiores teores correspondem às 
amostras I3, T2, R3 e R4 tardias na paragénese e 
relacionadas com a expressão mineralógica de fosfatos; 
Chumbo – os teores mais elevados ocorrem na amostra 
I1, que incidiu sobre unidades sobremicáceas e 
fosfatadas e, na amostra R4, correspondente a um roço 
de veio composto essencialmente por volframite. O Pb 
aparece, pois, muito relacionado com a presença e 
génese precoce de minerais de U ou com a formação 
muito tardia de microlites e pirocloros; 
Urânio – teores significativos em diversas unidades do 
pegmatito, sendo os teores máximos registados na 
amostra RT6, extraída de uma cavidade miarolítica; os 
mais reduzidos foram detectados nas amostras de granito 
encaixante, parecendo existir um claro enriquecimento 
na transição de granito para pegmatito, mas depois no 
interior do pegmatito numerosas oscilações podem estar 
relacionadas com a grande mobilidade do U em 
ambientes hidrotermais de baixa temperatura e 
supergénicos. 

Tabela 1. Quadro selectivo de análises realizadas em unidades internas 
diversificadas do pegmatitos de Senhora de Assunção (valores em ppm). 
* - valores como % em massa de óxidos; n. d. – não determinado; n. a. – 

não analisado. 
 

Table 1. Selected chemical analysis of samples from diversified inner 
units of Senhora de Assunção pegmatites  (values in ppm). * - values in 

weight per cent; n.d.- non determinated; n. a. – non analized. 

 

Numa selecção de material na exploração foram 
realizadas separações hidrogravíticas que originaram 
concentrados de minerais densos. Uma análise química 
direcionada ao potencial económico foi realizada e os 
resultados obtidos estão patentes na tabela 2. Constata-se 
que para o Ta2O5 foram apurados teores de 20,64 e 21,669 

e para o Nb2O5 42,334 e 29,177, o que sugere a viabilidade 
do aproveitamento destes metais. 

Tabela 2. Caracterização composicional de alguns concentrados coltan 
segundo especificações de mercado (normalizadas). Nota: estas amostras 
são consideradas parageneticamente representativas de concentrados que 
podem ser obtidos com regularidade – valores em %. n.a. – não analisado. 

 
Table 2. Compositional characterization of some “coltan” concentrates 
according to market specifications (standard). Note: these samples are 
considered to be representative of concentrates that can be obtained 

regularly - (% values). n.a. – non analized. 

 

2.1. Paragéneses portadoras da mineralização em Ta 

De acordo com a terminologia proposta por Cameron et al. 
(1949), que caracteriza as variações texturais e 
mineralógicas ao longo de um pegmatito com zonamento 
interno, as mineralizações de Nb e Ta, bem como as suas 
paragéneses portadoras, encontram-se geralmente mais 
concentradas nas zonas intermédias dos pegmatitos, 
podendo também ocorrer na zona nuclear. Nos pegmatitos 
de Assunção, as paragéneses e unidades portadoras de 
espécies com Nb-Ta, podem ser muito variadas. A 
mineralização surge tanto com minerais principais como 
também com minerais acessórios, em inclusões ou 
eflorescências. Foram identificaram-se as seguintes 
unidades portadoras de mineralizações de Nb-Ta (Fig. 2): 
 

Unidades moscovíticas – albíticas – nestas unidades 
foram identificadas Mn-columbite/tantalite e Fe-
columbite com zonamento progressivo; 
Unidades inclusas ou em eflorescências na periferia de 
gigaberilos – apresentam a maior diversidade de 
mineralizações, desde Fe-columbite, (Ti,Sc)-ixiolite, 
(Sn,Ti)-ixiolite, (Pb,U)-microlite, Fe-tapiolite e U-
pirocloro tanto em inclusão como em eflorescência sobre 
gigacristais de berilo; 
Unidades fosfáticas (litiofilite-trifilite / triplite – 
zwiezelite) - destaca-se a ocorrência de (Fe, Mn)-
columbite e epitaxias de (Sn,W)-ixiolite + Mn-tantalite + 
Ti-ixiolite + Fe-columbite; 
Unidades quartzosas tardias do tipo brecha colapso – 
nesta unidade predomina largamente Fe-tapiolite. 
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Fig. 2. Representação da diversidade paragenética associada às mineralizações de Nb-Ta, em fotografias de lupa binocular e microscopia de luz reflectida. 
 
Fig. 2. Paragenetic diversity representation of the assemblages with Nb- Ta minerals in reflected light and set of binoculars. 
 
 
3. Tendências de fraccionação e evolução da 
mineralização 

As tendências de fraccionação dos óxidos de Nb/Ta neste 
sistema pegmatítico encontram-se sintetizadas no 
quadrilátero [Ta/(Ta+Nb) vs Mn/(Mn+Fe)] patente na 
figura 3. Aqui, os diversos vectores de fraccionação 
representam o ajuste de linhas de tendência às projecções 
de composições pontuais determinadas em microssonda 
electrónica. Os programas analíticos foram orientados por 
imagens de MEV-ER (electrões retrodifundidos) obtidas 
para secções polidas de cristais extraídos em diferentes 
unidades internas dos corpos pegmatíticos. 

Em termos gerais, o diagrama mostra uma tendência de 
fraccionação dirigida ao pólo Mn-tantalite, que é truncada 
nas fases terminais da fraccionação, invertendo para o pólo 
tapiolite. Detalhadamente, os termos mineroquímicos 

menos evoluídos encontram-se próximos do pólo Fe-
columbite evoluindo no sentido de um enriquecimento em 
Mn e Ta, originando termos Mn-columbíticos, 
progressivamente enriquecidos em Ta. Com o decorrer da 
fraccionação, o enriquecimento em Ta acaba por originar 
composições atribuíveis à Mn-tantalite. É importante 
salientar que estas tendências, embora gerais, não são 
seguidas pela totalidade das amostras analisadas. De facto, 
a nível intra-cristalino, observam-se algumas tendências de 
fraccionação inversas, como é o caso de RT6 e I1 
(empobrecimento em Ta). Ainda a nível de tendências 
mais generalizadas é de salientar uma convergência 
paroxismal de todas as tendências no sentido da Fe – 
tapiolite que é um óxido típico das unidades paragenéticas 
mais evoluídas e, em especial, da brecha de colapso (I3) e 
das eflorescências sobre gigacristais de berilo (T1).  

 

Fig. 3. Composições de minerais portadores de Nb-Ta representadas no quadrilátero da columbite-tantalite, destacando tendências de fraccionação intra-
cristalinas e intrapegmatíticas. Composições obtidas por análise em microssonda electrónica de cristais individualizados. Valores em apfu. Para a 
representação das microlites, pirocloros e ixiolites só foram ponderados os teores de Nb, Ta, Mn e Fe. 
 
Fig. 3. Analysis of Nb-Ta bearing minerals plotted in columbite-tantalite quadrilateral. Fractionation trends highlighted corresponds to individual crystal 
and pegmatite units. Compositions obtained by electron microprobe and exposed as apfu. For microlites, pyrochlores and ixiolites only the contents of Nb, 
Ta, Mn and Fe were considered. 
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4. Discussão e conclusões 

Os teores de Nb e Ta, (Tabela 1), aumentam de forma 
generalizada no sentido da maior fraccionação pegmatítica. 
Os teores mais elevados ocorrem em zonas intermédias e 
em unidades tardias onde também ocorrem os valores mais 
altos da razão Ta/Nb. A elevada solubilidade do Nb e Ta 
em diferenciados graníticos residuais, comprovada em 
trabalhos experimentais é consistente com as constatações 
acima expostas (Tindle & Breaks, 2000).  

No decurso da fraccionação, para além da variação dos 
teores, verifica-se ainda diversificação das espécies 
minerais que expressam aqueles metais, não só 
correspondendo à evolução dos domínios de estabilidade 
das fases portadoras, mas também como uma resposta aos 
produtos de solubilidade e variações de abundância relativa 
localizadas, seguindo sempre uma tendência geral de 
enriquecimento tantalífero. Os baixos teores de Nb-Ta 
encontrados no granito encaixante podem ser explicados 
pela escassez de minerais acessórios que possam alojar Ta e 
Nb (especialmente, rutilo e ilmenite), mas também devido 
ao marcado comportamento higromagmáfilo destes metais, 
quando estão disponíveis fluidos residuais abundantes. 

Em ambiente pegmatítico, no decurso da fraccionação 
interna, desenvolve-se uma sequência de cristalização 
oscilatória que é comum neste tipo de pegmatitos (Tindle & 
Breaks, 2000), marcada pela ocorrência inicial de Fe-
columbite e Mn – columbite (evidenciando por vezes um 
zonamento interno inverso), que evolui posteriormente para 
termos mais ricos em Mn e Ta (Mn - columbite e mesmo 
Mn - tantalite). O zonamento oscilatório pode ser atribuído 
à imiscibilidade incompleta ou à existência de ambientes de 
cristalização caracterizados por equilíbrio flutuante da 
incorporação de Nb, Ta, Mn e Fe, que resulta na 
distribuição rítmica de zonas com diferentes relações Nb/Ta 
- sem que sejam necessárias grandes variações de P e T. A 
incorporação do Sc-Ti-Sn em ixiolites circunscreve-se a 
epitaxias na periferia ou inclusão em berilo. A presença 
destes metais nos diferenciados residuais, manifestam-se 
também em ocorrências de bazzite e thortveitite 
identificadas em eflorescências no berilo. Existe, 
aparentemente, uma muito marcada favorabilidade da 
partilha destes metais raros no sentido dos ambientes onde 
crescem os gigaberilos. 

O pirocloro, a U- Pb microlite e ferberite, restringem-se 
à fase final da fraccionação, já em subsolidus. A 
incorporação de U e Pb nestas fases marca a evolução para 
um estado pneumatolítico/hidrotermal que se pode 
considerar característico de linhagens híbridas LCT/NYF, 
por sua vez também típicas de pegmatitos internos, 
relativamente a plutões graníticos, tardi-tectónicos 
Variscos. Também, caracteristicamente, a ferberite e a 
volframite acompanham as paragéneses terminais destes 
pegmatitos 

As unidades paragenéticas mais enriquecidas em Nb-
tantalatos situam-se nas zonas intermédias: em faixas 
periféricas onde nucleiam os gigaberilos e na transição 
entre a moscovite em bandas e a albite monominerálica. 

Esta distribuição revela-se consistente com o zonamento 
paragenético proposto por Cameron et al. (1949), no qual 
os enriquecimentos em Nb-tantalatos tendem a ocorrer nas 
zonas intermédias dos pegmatitos. 

A formação de Fe-tapiolite generaliza-se na brecha de 
colapso e representa a tendência evolutiva final da 
fraccionação dos Nb-tantalatos. Ter-se-á provavelmente 
originado no decurso da interacção hidrotermal promovida 
pelo colapso e digestão parcial da zona intermédia afectada, 
possivelmente, pela contaminação dos fluidos face a 
reacções de dissolução da Fe-columbite primitiva. A 
presença de F controla a fraccionação do Mn, promovendo 
a sua cristalização e sequestro após o Fe (Cerny et al., 
1986; Tindle & Breaks, 2000). A ocorrência de pirocloro e 
sobretudo da microlite comprovam um enriquecimento 
ainda mais tardio em F e OH, responsável pela cristalização 
de ambas as fases minerais, em regime subsolidus. 

No que respeita à estrutura cristalina dos portadores de 
Nb-Ta, a tendência de fraccionação desenvolve-se no 
sentido do menor ordenamento, iniciando-se com a 
cristalização de columbite-tantalite (típica de alto a médio 
ordenamento), evoluindo posteriormente para a ixiolite 
(baixo ordenamento) e mais tardiamente para pirocloro e 
microlite. 

Embora o aproveitamento das mineralizações em Nb-Ta 
não se tenha verificado na mina de Assunção, os teores de 
Ta encontrados na generalidade das amostras de rocha total 
(Tabela 1) sugerem a possibilidade de prevalecerem teores 
médios acima de 150 ppm, que representa um teor de corte 
razoável em muitas jazidas pegmatíticas consideradas 
produtivas para Ta. Os valores de Ta2O5 encontrados em 
análises de concentrados apurados por fraccionação 
hidrogravítica, localizam-se acima da barreira de 30%, 
(Tabela 2), que condiciona a atribuição dos mais altos 
preços unitários, aos concentrados de columbite-tantalite. 
Justifica-se pois equacionar o aproveitamento de Nb e Ta 
em muitos dos pegmatitos intra-graníticos cerâmicos do 
maciço de Aguiar da Beira. 
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