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RESUMO 
Palavras-chave: recursos geológicos não metálicos, aluvial, Cenozóico, Trás-os-Montes. 
 

Em Trás-os-Montes, os depósitos cenozóicos constituem reservas em recursos minerais não metálicos, recursos esses de 
elevada importância sócio-económica, sendo utilizados na construção civil, obras públicas e várias indústrias, como a indústria 
cerâmica. Apresenta-se neste trabalho uma síntese das potencialidades dos depósitos que ocorrem no Planalto Mirandês, na 
região entre Vimioso e Sendim. Gerados na dependência de sistemas aluviais, relacionados com a evolução da drenagem durante 
o Cenozóico, estes depósitos possuem grande diversidade dimensional, podendo ser alvo de exploração quer das unidades mais 
grosseiras, fornecendo areias e seixos, quer das unidades lutíticas argilosas, para a indústria cerâmica. Até ao momento, eles têm 
sido apenas explorados pelas argilas, em Sendim, não utilizando os materiais mais grosseiros. Este facto leva ao não 
aproveitamento de todas as potencialidades dos recursos destes depósitos, à semelhança do que acontece nos areeiros da região 
de Macedo de Cavaleiros, onde a matriz lutítica e até as unidades mais argilosas são desprezadas. Uma exploração selectiva dos 
vários materiais, recorrendo a tecnologias de processamento adequadas e tendo por base a caracterização químico-mineralógica e 
tecnológica e a classificação tipológica desses materiais, bem como a definição do seu modo de jazida, poderá contribuir 
largamente para a valorização dos recursos geológicos não metálicos do Planalto Mirandês.  
 
Introdução  

 
No norte de Portugal, os depósitos Cenozóicos constituem importantes reservas em recursos minerais não 

metálicos. Este tipo de matérias-primas são de elevada importância socio-económica pois delas dependem, em 
maior ou menor grau, a construção civil, obras públicas e várias indústrias das quais se destaca a indústria cerâmica. 

Desde os anos 70 do século transacto, vários têm sido os projectos de estudo das formações cenozóicas de Trás-
os-Montes. A antiga Direcção Geral de Geologia e Minas (DGGM) e o extinto Serviço de Fomento Mineiro (SFM) 
desenvolveram vários programas de inventariação e valorização dos recursos nacionais, destacando-se em particular 
a prospecção de matérias-primas não metálicas. Na sequência do Estudo preliminar das argilas do Nordeste 
Transmontano, o SFM levou a cabo vários trabalhos sobre os depósitos argilosos, com vista à sua possível 
utilização como matéria-prima na indústria cerâmica. De referir também o reconhecimento por prospecção eléctrica, 
como o descrito em Moreira & Lima (1987), ao que se seguiu uma campanha de sondagens mecânicas. Várias 
foram, também, as publicações realizadas, algumas das quais tendo por base a campanha de sondagens mecânicas, 
como é exemplo a de Grade & Moura (1981) que refere a presença de atapulgite na fracção argilosa de alguns níveis 
dos depósitos da região de Mogadouro-Miranda do Douro. Os ensaios tecnológicos executados sobre amostras das 
referidas sondagens, descritos por aqueles investigadores em relatórios internos do Laboratório da DGGM, 
indicaram a apetência destas argilas para o fabrico de produtos destinados à indústria cerâmica de construção (Grade 
& Moura, informação oral). Mais recentemente, salientam-se os trabalhos de Pereira (1997; 1999) e de Pereira et al. 
(2000), sobre a sedimentologia e estratigrafia dos depósitos cenozóicos de Trás-os-Montes e seu enquadramento na 
evolução da drenagem do norte de Portugal. 

Estes depósitos têm vindo a ser alvo de exploração crescente, sendo esta muitas vezes delapidatória e sem 
aproveitamento de todo o potencial do recurso existente no depósito. No presente trabalho, o qual se insere no 
projecto “O Terciário de Portugal centro-norte: análise de bacias, estratigrafia e recursos (TBA)”, apresenta-se uma 
síntese das potencialidades em recursos minerais não metálicos dos depósitos cenozóicos do Planalto Mirandês. 

 
Descrição sumária das características sedimentológicas 

 
Na sua tese de doutoramento, Pereira (1997) apresenta a descrição das características sedimentológicas dos 

depósitos de Trás-os-Montes Oriental, incluindo não só observações e amostragem em afloramentos mas também 
em sondagens realizadas pelo Fomento Mineiro (figura 1). A partir deste estudo, apresenta-se um resumo da 
composição dimensional e mineralógica dos depósitos de maior espessura, observados no Planalto Mirandês, entre 
Vimioso e Sendim. 
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Figura 1 – Depósitos cenozóicos do Planalto Mirandês e localização das sondagens realizadas pelo Serviço de Fomento Mineiro 

 (modificada de Grade & Moura 1981). 
 
Nos depósitos definem-se várias unidades com base na distribuição dimensional das partículas, como se 

descrevem a seguir:  
- Vale de Frades-Pinelo-Vimioso – ocorrem conglomerados de matriz lutítica e matriz areno lutítica, areias 

lutíticas e níveis mais finos de lutitos, lutitos arenosos com alguns seixos; 
- Caçarelhos – existem desde níveis areno-argilosos a níveis conglomeráticos, observando-se distintamente 

unidades de conglomerados, conglomerados com matriz lutítica e areias lutíticas com seixos; 
- Vilar Seco – os níveis presentes correspondem essencialmente a conglomerados com matriz areno lutítica 

intercalados por uma unidade espessa de areias finas argilosas; 
- Silva-Prado Gatão – nesta depressão, salienta-se a grande espessura (40 m) de lutitos arenosos (com alguns 

seixos) observados na sondagem S6, junto a Águas Vivas; 
- Sendim – abundam níveis lutíticos argilosos, por vezes arenosos e níveis conglomeráticos (conglomerados 

com matriz lutítica e areno lutítica). 
 
A composição média da mineralogia e/ou litologia por cada grupo dimensional nos depósitos é a seguinte: 
- seixos – predominam os seixos de quartzo em quase todos os depósitos, secundado pelo quartzito. 

Pontualmente é frequente a ocorrência de seixos de lidito, quartzolidito e filito, embora em percentagens 
reduzidas e apenas em alguns níveis; 

- areias – a fracção arenosa é essencialmente constituída por quartzo, seguida de feldspatos e fragmentos 
líticos vários. A percentagem média de quartzo é de 75-90%, sendo a percentagem de feldspatos e de 
fragmentos líticos da ordem dos 5-10%. Observaram-se níveis arenosos com cerca de 100% de quartzo, nas 
sondagens S10, S12 e S13 de Vimioso-Pinelo-Vale de Frades e na sondagem S16 junto a Sendim; 

- limo e argila – a esmectite é o mineral de argila dominante ocorrendo, regra geral, entre valores de 40 a 
95%. A caulinite e a ilite são também comuns mas, com percentagens mais reduzidas. Pontualmente 
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ocorrem alguns níveis em que a caulinite é dominante. A atapulgite ocorre em alguns níveis, embora quase 
vestigial. 

 
Depósitos Cenozóicos do Planalto – potencialidades como recurso 

 
Em Trás-os-Montes a sedimentação expressa uma forte relação com a evolução da drenagem durante o 

Cenozóico, relação essa também presente no Planalto Mirandês. Estes depósitos foram gerados na dependência de 
sistemas aluviais, possuindo uma grande diversidade dimensional, típica das variações de energia dos referidos 
sistemas.  

Tendo em vista a exploração racional dos recursos existentes e a valorização de todo o potencial do mesmo, é 
necessário conhecer pormenorizadamente o depósito. É importante reconhecer as litofácies, sua distribuição no 
jazigo, relações estratigráficas e, caracterizar os materiais quanto à sua dimensão e composição. 

Analisando a composição dimensional e mineralógica dos depósitos do planalto, verificou-se: 
- a apetência destes para a exploração de areias e seixos com potencial aplicação na indústria da construção 

civil e obras públicas; 
- existência de níveis argilosos, potencialmente exploráveis, na zona de Sendim, zona de Águas Vivas 

(sondagem S6) e zona de Vale de Frades-Pinelo-Vimioso. Grade & Moura (1985) estudaram as argilas da 
região e concluiram que são materiais com apetência para fabrico de produtos destinados à cerâmica de 
construção; 

- existência de níveis nos quais a fracção arenosa é constituída essencialmente por grãos de quartzo, havendo 
inclusivé níveis como os presentes nas sondagens S10, S12, S13, S15 e S16 com percentagens de quartzo 
próximas de 100% na dimensão areia. Estas poderiam, eventualmente, ser consideradas como areias 
especiais. 

 
No Planalto Mirandês estes depósitos têm sido procurados pelos lutitos argilosos com a finalidade de alimentar a 

indústria cerâmica. A exploração de argilas tem-se limitado aos afloramentos da região de Sendim, para 
fornecimento da Cerâmica do Planalto, em Mogadouro, não sendo utilizadas as unidades mais grosseiras. Prevendo 
a probabilidade de, no futuro, virem a ser explorados nos depósitos do planalto os sedimentos mais grosseiros 
(areias e seixos), convém alertar para o interesse em organizar a sua exploração, de modo que não sejam cometidos 
os mesmos erros de exploração que se observam nos areeiros localizados a oeste desta zona. Nos areeiros de Sendas, 
Salselas e Vale da Porca (Macedo de Cavaleiro), verificou-se que apenas são exploradas as areias e seixos, ficando 
por utilizar níveis argilosos com alguma qualidade, sendo estes, muitas vezes removidos, destruídos ou 
contaminados com os métodos de extracção utilizados que, regra geral, são pouco ou nada selectivos. A matriz 
lutítica das unidades arenosas exploradas, por vezes muito abundante, é desprezada, constituindo um resíduo de 
exploração acumulado em tanques de lamas. Estes materiais finos, não sendo utilizados, constituem um estorvo, 
ocupando espaço, limitando muitas das vezes o desenvolvimento da exploração, e pondo em risco nalguns casos a 
estabilidade das vertentes.  

O potencial dos recursos cenozóicos do Planalto Mirandês poderia ser largamente ampliado, com a 
implementação de uma exploração racional dos depósitos, com base nos conhecimentos do tipo de materiais e sua 
distribuição, o que permitiria uma optimização de todos os recursos existentes. 

 
Conclusão  

 
Os depósitos cenozóicos do Planalto Mirandês, pela sua origem aluvial possuem elevada heterogeneidade 

dimensional, constituindo esta diversidade um recurso de elevado potencial, podendo ser alvo de explorações como 
areeiros (produção de areias e seixos) e de argilas comuns. Alguns níveis, com fracção areia de quartzo, apresentam 
possibilidades de poderem vir a ser explorados como areias especiais, de interesse local.  

A exploração destes depósitos num intervalo limitado de dimensões, só argilas ou areias, conduz à delapidação 
destes recursos, à semelhança do que se observa noutras jazidas. A definição do modo de jazida dos depósitos e da 
variação lateral de fácies dos mesmos, seguidos de uma caracterização químico-mineralógica e tecnológica, e de 
uma classificação tipológica como a descrita nos trabalhos de Carvalho et al. (1999) e Grade (2000) vão de encontro 
a esta problemática. Uma exploração selectiva, com vista à constituição de parques de matérias-primas, recorrendo à 
utilização de tecnologias de processamento, como referido por Leite (2000), poderá também ser utilizada na 
valorização destes recursos, bem como na valorização dos resíduos resultantes da actividade extractiva. 
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