
Universidade do Minho
Escola de Ciências

José Carlos Nunes Aires 

outubro de 2017

Análise Paragenética de Mineralizações de Sn, 
W e Sulfuretos da Região de Argozelo, Vimioso 

 J
os

é 
C

ar
lo

s 
N

un
es

 A
ire

s 
A

n
á

lis
e 

P
a

ra
g

en
ét

ic
a

 d
e 

M
in

er
a

liz
a

çõ
es

 d
e 

S
n

, 
W

 e
 S

u
lf

u
re

to
s 

d
a

 R
eg

iã
o

 d
e 

A
rg

o
ze

lo
, 

V
im

io
so

 
U

M
in

ho
|2

01
7



Universidade do Minho
Escola de Ciências

José Carlos Nunes Aires 

outubro de 2017

Análise Paragenética de Mineralizações de Sn, 
W e Sulfuretos da Região de Argozelo, Vimioso 

Trabalho realizado sob orientação do
Professor Doutor Carlos Augusto Alves Leal Gomes 

Dissertação de Mestrado

Mestrado em Geociências  

Ramo: Valorização de Recursos Geológicos 



iii 
 

Agradecimentos 

A realização desta dissertação só foi possível devido à colaboração de inúmeras pessoas, 

dirijo desde já os meus agradecimentos:  

 

Ao Professor Doutor Leal Gomes, na qualidade de meu orientador, pelo grande apoio em 

todo o meu percurso académico, pela disponibilidade prestada, compreensão, incentivo, 

pelos ensinamentos transmitidos, das pertinentes e enriquecedoras sugestões e pela 

revisão dos conteúdos aqui abordados.  

 

A empresa EDM, e aos seus anteriores responsáveis pela prospeção, Eng. Mário Guedes 

e Doutor Carlos Rosa e ainda aos geólogos Daniela Lobarinhas e Pedro Santos por todas 

as facilidades concedidas no acesso de informação, testemunhos de sondagens e no 

acompanhamento de alguns trabalhos de reconhecimento no terreno onde é devido um 

agradecimento muito especial ao geólogo Pedro Santos. Sem a ajuda da EDM este 

trabalho não teria sido possível.  

 

Aos técnicos do laboratório do Departamento de Ciências da Universidade do Minho, Dr. 

António Azevedo, Sr. Saúl Sendas e a Srª Dr. Elisabete Vivas por toda ajuda prestada 

durante o decurso de todo o meu percurso académico e particularmente nos trabalhos de 

apoio laboratorial a esta dissertação. 

 

Aos meus pais Eliseu e Fernanda Aires, por me proporcionarem a oportunidade de 

frequentar o ensino superior e me apoiarem sempre que precisei.   

 

Por último, agradeço aos meus colegas de curso pelo apoio incondicional, por todas as 

horas de estudo, pelos momentos de convívio e que certamente serão amigos que levarei 

para o resto da vida. 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



v 
 

Análise Paragenética de Mineralizações de Sn, W e Sulfuretos da Região de 

Argozelo, Vimioso 

Resumo: A região mineira de Argozelo insere-se no antiforma Chaves – Miranda do 

Douro e faz parte da província metalogénica estano-tungstífera do NW da Península 

Ibérica. A geologia local carateriza-se pela existência de afloramentos xistentos do 

Silúrico e rochas xistentas a grauvacóides do Devónico, intruídas por filões de quartzo, 

por vezes mineralizados em cassiterite, volframite, bismuto e scheelite. 

Não se conhece uma relação parental para as mineralizações, mas especula-se que em 

profundidade se possa encontrar uma fonte granítica para a origem dos fluidos 

mineralizados. Os filões de quartzo apresentam direções aproximadas de N-S e N25°E 

com inclinações para Oeste superiores a 50° variando de alguns centímetros até alguns 

decímetros.   

A jazida é hidrotermal, possivelmente condicionada pela atividade magmática decorrente 

da instalação de um granito em profundidade, a qual terá originado fluidos responsáveis 

pelas mineralizações venulares e ainda processos/mineralizações epigenéticas. Estes 

processos são semelhantes aos que se manifestam no prolongamento de um corredor 

WNW-ESE e na proximidade, especialmente nas minas de Paredes e da Ribeira. 

A paragénese essencial das mineralizações inclui quartzo com cassiterite, volframite, 

scheelite e com sulfuretos, predominando a pirite e a arsenopirite. Em microcopia de 

minérios determinaram-se os principais tipos paragenéticos e as fases de mineralização. 

Observam-se duas gerações de cassiterite, uma em salbanda de veios dilatacionais e outra 

em cavidades miarolíticas nucleares, duas gerações de scheelite, uma inicial, rara, em 

veios de segregação metamórfica dobrados nas proximidades dos veios dilatacionais, 

enquanto que a outra, se observa nos veios de quartzo relacionados com dilatação e/ou 

cisalhamentos. Existe ainda uma mineralização de bismuto intimamente relacionadas 

com a deposição da arsenopirite em veios dilatacionais e uma ou duas gerações de 

volframite, a primeira resultante da scheelite por remobilização de W da scheelite em 

núcleos de veio de quartzo e a segunda presente também em veios de quartzo alongada, 

estirada a estilolítica, podendo marcar estruturas em “crack-seal”.  

 

Palavras-chave: Paragénese mineral, Argozelo, Sulfuretos, Mineralizações, Estanho, 

Tungsténio. 
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Paragenetic Analysis of Sn, W and Sulfide Mineralizations from the Region of 

Argozelo, Vimioso 

 

Abstract: The mining region of Argozelo is part of the antiform Chaves-Miranda do 

Douro and is part of the tin-tungsten province of NW Iberia. The local geology is 

characterized by the presence of schistent outcrops of the Silurian and shale rocks and 

grauvacoid from the Devonian, intruded by quartz filaments, sometimes mineralized in 

cassiterite, wolframite, bismuth and scheelite. 

A parental relationship is not known for mineralizations but it is speculated that in depth 

a granitic source can be found for the origin of mineralized fluids. The quartz filaments 

present N-S and N25 ° E approximate directions with West slopes greater than 50 ° 

ranging from a few centimeters to a few decimetres. 

The deposit is hydrothermal, possibly conditioned by the magmatic activity of the deposit 

of a granite in depth, which will have originated fluids responsible for venular 

mineralizations and also epigenetic processes and mineralizations. These processes are 

similar to those seen in the extension of a WNW-ESE corridor and in the vicinity, 

especially in the Paredes and Ribeira mines. 

The essential paragenesis of mineralizations includes quartz with cassiterite, volframite, 

scheelite and with sulphides, with pyrite and arsenopirite predominating. The main 

paragenetic types and the mineralization phases were determined in microporous 

minerals. Two generations of cassiterite are observed, one in salband of dilatational veins 

and the other in nuclear miarolithic cavities, two generations of scheelite, an initial one, 

rare, in veins of metamorphic segregation folded in the vicinity of the dilatational veins, 

while the other is observed in quartz veins related to dilation and / or shear. There is also 

a mineralization of bismuth closely related to the deposition of arsenopyrite in dilatational 

veins and one or two generations of tungsten, the first resulting from the scheelite by W 

remobilization of the scheelite in quartz vein nuclei and the second also present in veins 

of quartz elongated, stretched to stylolite, and can mark crack-seal structures. 

 

Keywords: Mineral paraagenesis, Argozelo, Sulphides, Minerals, Tin, Tungsten. 
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Capítulo I – Introdução e enquadramento  

A área em de estudo está inserida no NE de Portugal continental, situando-se no concelho 

de Vimioso, mais propriamente na povoação de Argozelo.  

Na jazida de Argozelo ocorrem filões de quartzo mineralizados por cassiterite, volframite, 

scheelite e sulfuretos (com especial relevo para as mineralizações de Bi sob a forma de 

bismutinite). As rochas encaixantes são “xistos” do Silúrico e “xistos” e metagrauvaques 

atribuídos ao Devónico. Os veios hidrotermais mineralizados relacionam-se com a 3ª fase 

de deformação (D3) e podem estar condicionados pela intrusão de granitos, de duas 

micas, sin-a-tardi-tectónicos (Parra, não datado).  

A deformação Varisca que afeta esta região é caracterizada pela existência de pelo menos 

três fases de deformação dúctil (D1, D2 e D3), sendo ainda plausível considerar a 

existência de uma 4ª fase (D4) frágil (EDM, 2011-2016). 

A jazida situa-se ao longo do prolongamento do eixo do antiforma de Chaves-Miranda 

do Douro. Esta megaestrutura acolheu a intrusão de magmas graníticos que surgem como 

plutões sin-a-tarditectónicos em relação a D3 (Parra, não datado). 

Ainda em D3 ocorreram cisalhamentos com expressão regional a local que terá sido 

importante para a focagem da percolação de fluidos mineralizantes, dos quais resultaram 

os filões/veios (Parra, não datado).  

Argozelo, aparentemente, inclui dois sistemas filonianos quartzosos, um com direcções 

aproximadamente N-S e outros com direcções N25°E, com inclinações superiores a 50°E. 

A paragénese mineral principal é formada por quartzo com cassiterite, volframite, 

scheelite e sulfuretos, onde predominam a pirite e a arsenopirite (Parra, não datado). 

A ocorrência de Argozelo constitui um cortejo filoniano, mas nas proximidades do rio 

Sabor, já fora dos limites da antiga concessão mineira, as mineralizações podem também 

estar relacionadas com a presença de rochas calcossilicatadas.  

Este jazidos filonianos ocorrem como sistemas de veios paralelos ou entrecruzados, sendo 

mais rara a ocorrência de filões isolados (Morais, 2012).    

Nas proximidades não se observam granitos aflorantes, coloca-se a hipótese, da existência 

de um suposto granitóide parental em profundidade, algures próximo e a oeste das 

galerias mais profundas e ocidentais da antiga mina, apresentando uma forma apical 

alongada segundo N-S (Parra, não datado).      

Os trabalhos desenvolvidos pela Direção Geral de Geologia e Minas (DGGM) nos anos 

80 identificaram reservas possíveis de 600 000t de minério em profundidade (6° e 7° pisos 
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e um possível 8° que não foi explorado), sendo retomados mais tarde pela empresa EDM 

(Empresa de Desenvolvimento Mineiro) com campanhas de sondagens e amostragem de 

solos para geoquímica, que permitiram verificar os possíveis prolongamentos das 

estruturas mineralizadas. Também permitiram analisar e determinar a existência, volume 

e teores das zonas mineralizadas, a partir das anomalias geoquímicas previamente 

definidas (EDM, 2014-2016).  

A análise do “fabric” e paragénese em lâminas delgadas e superfícies polidas em 

microscopia óptica e eletrónica permitiu sistematizar elementos estruturais e associações 

mineralógicas que se encontram nos veios/filões e assim discriminar os surtos 

metalogénicos.  

1.1 - Enquadramento Geográfico 

O campo mineiro de Argozelo localiza-se mais propriamente no concelho de Vimioso, 

cerca de 26km de Bragança (Figura 1).    

1.2 - Geomorfologia Regional  

Do ponto de vista geomorfológico a área em estudo encontra-se inserida na unidade 

territorial de Trás-os-Montes e Alto Douro. A paisagem é diversificada com alguns 

contrastes significativos entre serras, superfícies aplanadas e vales encaixados dos quatro 

principais rios desta zona (Rio Douro, Tua, Sabor e Tâmega) (Figura 2) (Pereira, 2006).   

Figura 1. Localização de Argozelo (extraído da plataforma Google Earth, dia 21-10-2017). 
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O relevo reflete a variedade litológica e as mega-estruturas dos terrenos Autóctone e 

Parautóctone, com cristas essencialmente quartzíticas do Ordovícico e Silúrico, que se 

salientam acima da superfície de base fundamental e onde alternam bancadas de filitos, 

metagrauvaques, liditos e outras litologias. As vertentes suaves são cortadas pelo encaixe 

fluvial abruto controlado por alinhamentos estruturais. O modelado granítico também tem 

uma influência importante na diversidade da paisagem por motivar relevos decorrentes 

de erosão diferencial numa compartimentação indutora do traçado das linhas de água de 

menor ordem (Pereira, 2006). 

Outro fator importante na evolução geomorfológica desta zona está relacionado com os 

movimentos verticais tardios muitas vezes relacionados com reactivação tardi-varisca, ou 

posterior. Em contexto tardi-varisco destacam-se os desligamentos esquerdos ao longo 

dos acidentes NNE-SSW de Verín-Penacova e de Bragança-Vilariça-Manteigas, as bacias 

de desligamento e os relevos do tipo “push up” associados aos movimentos ocorridos ao 

longo destas falhas (Cabral, 1995; Batista, 1998). 

O contraste entre os sectores da zona bem preservada da Meseta e do encaixe profundo 

da rede fluvial atlântica indicia uma drenagem regional sub-endorreica em episódios do 

Cenozóico, podendo ter atingindo a Bacia Terciária do Douro em Espanha (Pereira, 1997, 

1998, 1999a).  

A mudança do sentido da drenagem terá resultado do abaixamento considerável do nível 

do mar, no decurso as primeiras crises climáticas que ocorreram durante a transição 

Pliocénico-Plistocénico (Pereira, 1996b) e do levantamento deste sector (Cabral, 1995). 
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1.3 - Enquadramento Geológico  

O conjunto de ocorrências mineiras que foram objecto de estudo localizam-se no Maciço 

Hespérico em terrenos do soco metamórfico herdado do orógeno Varisco. As unidades 

tectonostratigráficas presentes neste sector encontram-se separadas por acidentes de 

tectónica tangencial predominante, resultando assim um empilhamento da base para o 

topo constituído pelos seguintes terrenos: Terreno Alóctone Continental de afinidade 

Armoricana, Terreno Ofiolítico representativo do oceano Varisco e o Terreno Ibérico 

(Ribeiro et al., 2003).  

O Terreno Ibérico é estruturado pela evolução pré-Varisca. As unidades Parautóctones, 

Sub-Autóctones e Autóctones fazem parte deste Terreno Ibérico, enquanto que a unidade 

Alóctone inferior diz respeito a margem continental passiva (Pereira, 2006). Esta 

evolução pré-Varisca inclui a amalgamação dos blocos continentais e a formação do fosso 

cadomiano. Durante o Proterozóico Superior o fosso começa a ser preenchido por uma 

sequência “flysh” na frente orogénica (Pereira, 2006). No Câmbrico dá-se o início da fase 

de sedimentogénese, onde a bacia intracontinental é preenchida por sequências 

turbidíticas e vulcanogénicas (Ribeiro et al., 1991; Romão & Ribeiro, 1992). Na 

passagem do Câmbrico para o Ordovícico as margens do fosso são afectadas por 

transpressão atribuída à Fase Sarda s.l. (Romão et al., 2005) com episódios de 

Figura 2. Carta geomorfológica do sector NE de Portugal continental extraída da Carta Geológica de Portugal, Escala 
1:200.000. Notícia Explicativa da Folha 2. (Perreira, 2006). 
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magmatismo associados, evidenciando assim ao início da inversão tectónica. É já durante 

o Ordovícico Superior, Silúrico e transição do Devónico que ocorre uma certa 

instabilidade causada pelas variações dos episódios sucessivos regressivos e 

transgressivos, sendo acompanhados por atividade vulcânica. No Devónico Médio ocorre 

a colisão orogénica varisca que se prolonga até ao Carbonífero Superior (Pereira, 2006).  

 

 

 

Figura 3. Mapa geológico regional do local de estudo, adaptado da Carta Geológica de Portugal, Escala 1:200.000. 
Notícia Explicativa da Folha 2 (Perreira, 2006). 
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Unidades Metassedimentares Autóctones e Sub - Autóctones – Câmbrico  

No que respeita à envolvente do campo mineiro as primeiras formações são atribuídas ao 

Neoproterozóico/Câmbrico, incluem sequências flyschoides de um fosso marinho 

intracontinental, com falhas de bordadura vinculadoras da actividade magmática e 

plataformas terrígenas e carbonatadas do Câmbrico. Resulta daqui o preenchimento de 

um aulacógeno associado ao estiramento crustal e subsidência da zona axial do fosso. A 

repetição destes movimentos nas falhas lístricas que marginam o fosso deu origem aos 

dobramentos sardos, a produção de magmatismo ácido e ao vulcanismo (Romão et al., 

1997; Silva, 1997).   

Este período está representado por duas formações: a Formação de Filitos e Grauvaques 

(CFG) e a Formação de Filitos Laminados (CFL). Estão presentes no antiforma de 

Miranda do Douro. Devido à proximidade dos granitos variscos, exibem fácies de 

metamorfismo com presença de biotite, andalusite e granada, posteriores ao 

desenvolvimento da xistosidade S1 (Pereira, 2006). 

 

Na passagem do Câmbrico para Ordovícico ocorre uma transgressão e uma discordância. 

A discordância acentua-se nas proximidades das grandes falhas que afetam o soco: numa 

primeira fase pela sua subsidência e, posteriormente, num episódio transpressivo sárdico 

por reajustes isostáticos (Ribeiro et al., 1991; Romão & Silva, 1991; Coke, 2000 a). 

No Ordovícico ocorre a estabilização do Fosso Centro-Ibérico, marcado por um registo 

sedimentar transgressivo, com deposição através de leques terrígenos litorais, formando 

uma plataforma siliciclástica. Numa fase posterior sucede o afundimento progressivo da 

bacia e sedimentação pelágica. No Ordovícico Superior ocorreu uma regressão com 

sedimentação greso-pelítica. Nalguns casos, verifica-se rotura confinada da crusta com 

ocorrência de magmatismo ácido, vulcanismo básico e formação de carbonatos recifais 

(Pereira, 2006). 

 

Unidades Metassedimentares Autóctones e Sub - Autóctones – Ordovícico   

Referente a este período destacam-se as seguintes formações: Formação do Quartzito 

Armoricano (OQA), Formação Xistenta (OX) e a Formação de Santo Adrião/Complexo 

vulcano Sedimentar (OSA). De forma geral, a Formação do Quartzito Armoricano é 

constituído por quartzito, nalguns casos com intercalações de xistos argilosos. Já a 

Formação Xistenta é formada essencialmente por xistos cloríticos ou micáceos com 

intercalações de metassiltitos, e por vezes, filitos e xistos ardosíferos (Pereira, 2006). 
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Quanto à Formação de S.to Adrião/Complexo vulcano-sedimentar são classificadas por 

calcários, com vulcanitos básicos e níveis de tufos. Na sua base podem apresentar níveis 

de quartzito a conglomerado. A proximidade dos maciços granitos, levou a 

transformações dos elementos litológicos da unidade, causadas pelo metamorfismo 

termal, resultando assim a formação de mármores, xistos verdes, calcoxistos e 

metadiabases (Pereira, 2006).  

 

A transição do Ordovícico para o Silúrico está marcada nas unidades alóctones. As 

unidades subautóctones estão separadas do Silúrico autóctone por um carreamento e 

encontram-se afectados por vários acidentes internos (Pereira, 2006).     

Ao Silúrico compreendem rochas xistentas, siltitos, liditos, ampelitos e alguns pelitos e 

diamictitos (Pereira, 2006). A formação destas rochas resulta da ocorrência de vários 

eventos, nomeadamente descida do nível do mar, contemporânea a cunha de gelo 

continental que neste período cobria a Ibéria e norte de Africa, causando assim, a emersão 

e consequentemente erosão de algumas áreas marinhas superficiais no norte do 

Gondwana (Gutiérrez-Marco et al., 1990).  

A situação regressiva que marca o Ordovícico Superior prolonga-se durante o Silúrico. 

Predominam as condições euxínicas de sedimentação por efeito da deglaciação em bacias 

epicontinentais, onde, a partir do meio do Silúrico, ocorre uma passagem a condições de 

mar mais aberto e fácies de plataforma com maior quantidade de sedimentos detríticos. 

Ocorrem episódios de vulcanismo bimodal de caraterísticas continentais, por distensão 

crustal e por rotura a controlar a subsidência (Pereira, 2006). 

Do final do Silúrico, afundimento da bacia na frente orogénica, destacasse a Formação de 

Campanhó/Ferradosa (SCA) constituída por xistos carbonosos, siliciosos e ampelitosos, 

liditos, ampelitos, quartzitos e por fim calcários (Pereira, 2006).   

 

O Devónico é marcado pela tectogénese varisca que precedeu o fecho do oceano “Rheic” 

(Ribeiro et al., 1983; Matte, 1986; Rey et al., 1997; Martinez Catalán et al., 1997) e do 

“Paleotethys” (Matte, 1986; Ribeito et al., 2003). Resulta da instalação de uma lâmina de 

crusta continental sobreposta a uma lâmina ofiolítica, obdutadas pela margem continental 

gondwânica. Do Devónico Médio ao Carbonífero, desencadeia-se a colisão continental, 

surgindo um floco tectónico com transporte para leste, numa distância superior a 200 km, 

onde está materializado nas Unidades Alóctones e Parautóctones do NE transmontano 

(Ribeiro & Pereira, 1986).   
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Unidades Metassedimentares Autóctones e Sub - Autóctones – Silúrico  

Entre as Unidades Metassedimentares Sub-Autóctones destacam-se as Formações 

Infraquartzítica, Quartzítica e Supraquartzítica, as quais de modo geral, são constituídas 

por quartzitos, filitos, xistos, liditos, ampelitos, e grauvaques, que terão resultado de 

sequências turbidíticas (Pereira, 2006).  

 

Unidades Parautóctones – Silúrico - Devónico  

No conjunto das Unidades Metassedimentares Parautóctones as formações típicas são: 

Formação Pelito-Grauváquica, Formação dos Quartzitos Superiores, Formação dos 

Xistos Superiores e por fim, a Formação dos Xistos e Grauvaques Culminantes. Estas 

formações são rochas de baixo grau metamórfico, formadas principalmente por filitos, 

metagrauvaques, liditos, quartzitos e xistos (Pereira, 2006).   

 

Unidade Alóctone Superior – Proterozóico - Câmbrico  

As unidades do Complexo Alóctone Superior estão representadas no Maciço de Morais e 

Bragança. O Maciço de Morais constituído pelas unidades de Micaxistos de Lagoa e 

Ortognaisses ocelados de Lagoa, instruídos por diques máficos metamorfizados em fácies 

anfibólicas com granada. Quanto ao Maciço de Bragança, ele é constituído por 

paragnaisses com intercalações de eclogitos e migmatitos, granulitos máficos 

blastomiloníticos, granulitos félsicos e metaperidotitos podendo ou não apresentar 

granada (Pereira, 2006).   

 

Unidade Ofiolítica – Alóctone Intermédio – Silúrico - Devónico  

O Complexo Ofiolítico representa o primitivo rift oceânico e assinala a rutura continental 

que dá início à formação de crusta oceânica (Días García 1990). Recentemente, alguns 

autores (Arenas et al., 1986; 2004; Ribeiro et al., 1990; Martínez Catalán et al., 1997; 

Díaz García et al., 1999a) consideram-no como uma sequência de litosfera oceânica 

formada durante o episódio de rift Silúrico a Devónico, com duplicações tectónicas 

intraoceânica e posterior obdução sobre a margem passiva gondwânica. 

As unidades aqui incluídas são: anfibolitos espessos e um complexo de diques muito 

deformado (AF) e as rochas ultramáficas, essencialmente, dunitos, harzburgitos e 

serpentinitos xistificados (ΨO). No Maciço de Morais esta unidade é caraterizada por 

repetições separadas por carreamentos, enquanto que, no Maciço de Bragança a sequência 
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ofiolítica original é apagada pelos sucessivos cavalgamentos e pela retrogradação das 

fácies de xistos verdes (Pereira, 2006).  

 

Unidades Alóctones – Ordovícico - Devónico   

A Unidade Alóctone Inferior sobrepõem-se ao Complexo Parautóctone, através de um 

carreamento de base. Caracteriza-se pelas formações seguintes: Formação Filito-

Quartzítica, como uma sequência siliciclástica; Complexo Vulcano-Silicioso, como uma 

sequência sedimentar argilosa com xistos verdes e liditos, intercalados com vulcanismo 

bimodal; Formação de Macedo de Cavaleiros que é formada por xistos verdes, rochas 

vulcânicas básicas, quartzofilitos e metagrauvaques; Unidade de Pombais composta de 

várias escamas tectónicas, dispostas em “piggy back”, constituídas essencialmente por 

xistos verdes e metavulcanitos básicos (Pereira, 2006).     

 

Depósitos Sedimentares Cenozóicos 

Sobrepostos a estas formações ocorrem depósitos muito mais recentes Cenozóicos e 

posteriores. Os depósitos sedimentares Cenozóicos, a norte do Rio Douro, ocupam 

depressões tectónicas e paleovales incisos no substrato. Em geral, as depressões que 

preservam estes depósitos sedimentares estão associadas ao acidente tectónico de 

Bragança-Vilariça-Manteigas, através da movimentação de blocos limitados por falhas 

de orientação diversificada bem expressas no Planalto Mirandês. Os depósitos são 

principalmente conglomeráticos geralmente avermelhados, com leitos lutíticos e arenosos 

intercalados (Pereira, 2006).  

Incluem-se neste conjunto: a Formação de Bragança (PMTM) do Miocénico Superior a 

Pliocénico Inferior e na Formação de Avelada (PTM) do Pliocénico Superior. A 

Formação de Bragança é um testemunho importante da preservação de uma paleorede 

fluvial que drenava para a Bacia Terciária do Douro. Os sedimentos miocénicos que 

preenchem paleovales fluviais escavados, representam uma resposta ao impulso tectónico 

e consequente levantamento de algumas áreas montanhosas. Paleovales deste tipo podem 

ser observados nas proximidades de Vimioso e entre as povoações de Silva e Sendim, 

com orientação de NW-SE e N-S (Pereira, 2006).   
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Granitóides Hercínicos de duas micas (tardi a pós – tectónicos relativamente a D3) 

Relativamente às rochas graníticas, elas encontram-se em alinhamentos bem definidos, 

condicionados por megaestruturas tectónicas regionais. Ao Devónico médio é atribuído 

a primeira fase Varisca de deformação (D1) com inversão de ambiente extensivo para 

compressivo (Dias & Ribeiro, 1995).   

A instalação de uma “flake” tectónica, com obdução para Este, da litosfera oceânica, e 

subdução, sob a litosfera continental, na mesma direção da restante placa oceânica, levou 

a ocorrência de dobras deitadas (D2) nas unidades alóctones e parautóctones, bem como 

ao espessamento crustal, metamorfismo regional e a produção de magmas graníticos, por 

fusão mesocrustal. Devido à continuação do regime compressivo, desencadeia-se a 

terceira fase de deformação (D3), generalizada em grandes dobramentos de plano axial 

subverticais e zonas de cisalhamento dúctil. 

Os últimos eventos Hercínicos resultaram da fracturação tardia, permitindo assim a 

subida e instalação de granitos de origem mais profunda (Ferreira et al., 1987).  

Nesta área destacam-se dois tipos de granitos: os Sintectónicos relativamente a D3, como 

granitos de duas micas e os Tardi a pós-tectónicos relativamente a D3, também como 

granito de duas micas. Os granitos Sintectónicos relativamente a D3, são como já referido 

granito de duas micas, que resultaram da fusão de grandes massas de crusta continental 

de composição heterogénica com uma componente dominante correspondente a 

metassedimentos hidratados (Almeida, 1994). Os granitos Tardi a pós-tectónicos 

relativamente a D3 é muito semelhante, só que apresentam um caracter mais intrusivo e 

discóide comparativamente às estruturas D3. 

 

No esboço geológico da Figura 4, está representada a geologia local na envolvente das 

principais jazidas de W e Sn.  
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Relativamente às unidades sub-autóctones do NE transmontano que se inserem na 

sucessão Silúrico-Devónico (Ribeiro, 1974; Meireles et al., 1995; Meireles, 2000a; 

Meireles, 2000b) e tem expressão local são de realçar as seguintes:  

Si – Formação Infraquartzítica  

Esta formação é marcada por um aspeto estrutural que a diferencia das restantes, em 

particular a presença de um tilóide na base da unidade (Pereira, 2006).     

O conjunto estratigráfico é constituído por filitos carbonosos com intercalações de 

ampelitos e liditos. A ocorrência dos xistos negros e dos liditos materializa repetições 

Figura 4. Mapa geológico do local de estudo, adaptado da Carta Geológica de Portugal, Escala 1:200.000. Notícia 
Explicativa da Folha 2 (Perreira, 2006). 
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tectónicas da Formação da Ferradosa. Quanto ao tilóide, corresponde um olistostroma, 

com litologias provenientes da Formação de Ferradosa e da sequência turbidítica 

subjacente (Pereira, 2006).     

Corresponde a uma estrutura monoclinal, sem desenvolvimento de dobras de primeira 

fase varisca (D1), e está ausente a xistosidade de fluxo e metamorfismo de baixo grau, da 

zona da clorite que é própria de formações contíguas. A estratificação evidencia 

polaridade normal, apenas perturbada pelas dobras acidentais e crenulações de terceira 

fase varisca (D3) (Pereira, 2006).     

 

SQ – Formação Quartzítica  

Trata-se de quartzitos de base do Silúrico. Dado que se encontra em contacto tectónico 

com formações proximais pode integrar comportamentos do membro superior da 

Formação Infraquartzítica (xistos negros intercalados com quartzitos, liditos, ampelitos e 

calcários negros referentes a parte basal da sequência Silúrica) ou da parte inferior da 

Formação Supraquartzítica (bancadas descontinuas de grés imaturos e grauvaques 

grosseiros referentes ao topo da sequencia turbidítica do Devónico Inferior) (Pereira, 

2006).     

Associadas aos níveis do topo da Formação Infraquartzítica observa-se Cruzianas. A 

tectonogénese tem início no Devónico, induz uma forte diferenciação sedimentológica 

marcando a passagem rápida da sedimentação euxínica, epicontinental, para uma 

sedimentação turbidítica (Pereira, 2006).     

 

SSQ – Formação Supraquartzítica  

A Formação Supraquartzítica é constituída essencialmente por quartzitos e metagrés 

imaturos, que ocorrem intercalados com xistos negros. Estas rochas podem ocupar o 

núcleo do antiforma da D1 varisca mais proeminente. Além destas litologias, existem 

ainda xistos laminados, siltofilíticos, cinzentos, com intercalações de liditos a ftanitos e 

ampelitos (Pereira, 2006).          

Esta formação estabelece contacto com a Formação Quartzítica através de um 

cavalgamento, onde, por regra geral, ocorre uma brecha, de matriz grauvacóide. O limite 

superior da unidade é truncado por dois carreamentos, um em relação à Unidade Centro-

Transmontana e o outro em relação à Unidade Peritransmontana. A deformação da 

Formação Supraquartzítica é bastante acentuada e provocada pelas várias fases de 

deformação varisca (Pereira, 2006).     
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As Unidades Metassedimentares Parautóctones organizam-se nas seguintes formações:  

SPX - Formação Pelito-Grauváquica 

Esta formação inclui filitos, metagrauvaques e, em menor quantidade, metapsamitos 

imaturos. Estas litologias são expressas em intercalações finas, conferindo assim à rocha, 

um aspeto listrado. No seu interior identificam-se vários acidentes cisalhantes de 

cinemática tangencial (Pereira, 2006).       

Associados a esta formação ocorrem níveis interestratificados pouco espessos de chertes 

negros, liditos e metavulcanitos ácidos (Pereira, 2006).     

No seu conjunto, desenvolvem-se paralelos à estruturação megaesalar regional em faixas 

estreitas, apresentando-se bastante deformados (Pereira, 2006).     

 

SPQ – Formação dos Quartzitos Superiores  

Esta formação é composta essencialmente por quartzitos, com abundância de 

ortoquartzitos maciços, que preservam a estruturação referente a 1ª fase de deformação 

varisca. Por vezes inclui microconglomerados que se depositavam em ambientes litorais 

pouco profundos. Por vezes também aqui se notam as intercalações de níveis filíticos e 

quartzofilíticos (Pereira, 2006).           

 

SPS – Formação dos Xistos Superiores 

Nesta formação são frequentes xistos negros carbonosos e os filitos escuros ou cinza 

azulados, podendo apresentar, por vezes, algumas lâminas de siltitos com coloração mais 

clara. Ocorrem também intercalações de liditos. A coloração desta formação é dada pelo 

conteúdo carbonoso associado a presença de cristais de pirite de pequena dimensão 

(Pereira, 2006).  

O contato entre a Formação dos Xistos Superiores a Formação contigua dos Xistos e 

Grauvaques Culminantes observam-se junto ao antiforma D3 de Parada-Coelhoso a sul 

de Bragança (Ribeiro, 1974). 

 

DPF – Formação dos Xistos e Grauvaques Culminantes 

Desenvolve-se ao longo de uma grande extensão. Não é conhecido o seu limite superior, 

encontrando-se na região SE de Bragança truncada pelo carreamento de base do Manto 

Alóctone Inferior. É formada principalmente por uma sequência monótona alternada de 

filitos e metagrauvaques, e também por metassiltitos e psamitos (Ribeiro, 1974). 
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Relativamente as Unidades Alóctones identifica-se o Complexo Alóctone Inferior e em 

especial o: 

SVS – Complexo Vulcano-Silicioso  

O Complexo Alóctone Inferior sobrepõe-se ao Complexo Parautóctone estando separado 

deste por um carreamento de base (Pereira, 2006).     

No topo da formação é constituído por xistos verdes cloríticos ou cinzentos sericíticos 

com intercalação de rochas básicas hiperalcalinas e alcalinas, intrusivas e efusivas. A 

estes sucedem-se os níveis de tufos riolíticos porfiríticos e pórfiros que vão dando lugar 

lateralmente, a metavulcanitos intermédios, tufitos ácidos, cherts hematíticos e liditos. 

Ainda na parte superior desta formação ocorrem níveis lenticulares de calcários negros 

do tipo recifal, calcoxistos e metagrauvaques. Subjacentes a estes calcários ocorrem 

níveis confinados e pouco espessos de vulcanitos intermédio-básicos (Pereira, 2006).      

Na escarpa do rio Sabor ocorre lausonite nos níveis de tufos dacíticos, imediatamente 

abaixo dos vulcanitos. A variação litológica dos vulcanitos inclui metabasaltos e 

metandesitos a metadacitos e metariolitos, mostrando os termos básicos uma tendência 

alcalina (Schermerhirn e Kotsch, 1984).  

 

Esta área também apresenta pequenos corpos de Depósitos Sedimentares Cenozóicos, 

referentes ao Pliocénico Superior, nomeadamente: 

PTM – Formação de Aveleda 

É constituída por depósitos conglomeráticos avermelhados, de matriz lutítica com clastos 

essencialmente quartzosos e quartzitos com formas sub-angulosos. Estes depósitos 

encontram-se espalhados pelo nordeste transmontano sendo frequentes na base dos 

relevos quartzíticos. A sua fracção arenosa é formada principalmente por fragmentos 

líticos, enquanto que, a fracção argilosa predomina a caulinite e ilite (Pereira, 2006).         

O maior desenvolvimento desta formação verifica-se junto à base de rochas residuais 

prolongando-se sobre uma superfície aplanada em descontinuidade com as formações 

antigas estando bem conservada nas proximidades do acidente Bragança-Vilariça-

Manteigas (Pereira, 2006).     
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Entre as rochas intrusivas variscas predominam os granitos Tardi a pós – tectónicos 

relativamente a D3  

Tratam-se de granitos de duas micas, tardios, predominando as fácies porfiróides de grão 

grosseiro e médio a grosseiro, com concentrações de feldspato potássico e/ou bolsadas 

pegmatíticas (Pereira, 2006).      

A designação dada ao maciço que se encontra mais próximo do campo mineiro de 

Argozelo é o Granito do Antiforma de Parada-Pombares, o maciço é contiguo à falha 

Portelo-Vilariça, encontrando-se, por isso, afetado localmente, por catáclase, alteração e 

forte arenização (Pereira et al., 2000). 
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Capítulo II – Tectónica e metamorfismo da região de Trás-os-Montes 

2.1 - Tectónica da região de Trás-os-Montes  

A região mineira situa-se na unidade geológica Zona de Galiza – Trás-os-Montes, do 

Maciço Ibérico, mais particularmente na zona de charneira do antiforma Chaves – 

Miranda do Douro (EDM, 2014-2016), ou seja, insere-se na zona mais interna do orógeno 

Varisco, incluindo terrenos Exóticos e Ibéricos, separados por uma zona de sutura 

(Ribeiro et al., 2003; Ribeiro et al., 2006).   

Esta área também é marcada por uma transição entre as unidades alóctones – 

parautóctones e unidades autóctones. Aqui as zonas paleogeográficas e tectónicas de 

Galiza Trás-os-Montes e Centro ibérica então separadas por um grande acidente 

conhecido como “Main Trás-os-Montes Thrust” (Ribeiro et al., 1990).  

 

O Terreno Exótico é constituído por porções do Complexo Ofiolítico, de afinidade 

Armoricano. 

Os fragmentos ofiolíticos encontram-se essencialmente em dois locais, nos maciços de 

Morais e de Bragança. No primeiro caso, expressa uma sequência de crusta média 

sobreposta em conformidade com um duplex da crusta inferior com alto grau 

metamórfico. No maciço de Bragança sobrepõem-se a uma sequência típica de crusta 

intruída por rochas máficas e ultramáficas, o qual, apresenta relíquias de eclogitos 

intercalados em paragnaisses (Pereira, 2006).  

 

Da discordância em vários autores, relativa à explicação do modelo de formação dos 

maciços alóctones, retiram-se três modelos fundamentais para explicar o metamorfismo 

HP/HT: 

1. Policíclico, cadomiano e varisco com ocorrência de episódios metamórficos 

diferenciados, responsáveis por granulitos e eclogitos HP em resultado da 

subdução em ambiente de arco magmático, seguidos de deformação, exumação e 

metamorfismo retrógrado em fácies anfibolítica (Reis & Shackleton, 1971; 

Ribeiro et al., 1990; Marques et al., 1996).  

Durante Câmbrico-Ordovícico Inferior ocorre a instalação de uma sequência ígnea 

ultramáfica-máfica na base da crusta, induzindo uma anomalia térmica e desencadeia-se 

a intrusão da crusta média e superior por magmatismo bimodal (Pereira, 2006).  
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2. Monoclinal varisco, poliorogénico e polimetamórfico, com um episódio 

metamórfico no Paleozóico inferior (500-480Ma, U/Pb em zircão e monazite) e 

outro episódio no Devónico (400-380Ma, U/Pb em monazite, titanite e rútilo) 

sendo, este um episódio HP/HT (Fernández Suárez et al., 2002).   

3. Monoclinal varisco, polifásico onde ocorre uma evolução do metamorfismo de 

HP a MP, onde no decurso da exumação se tende para uma fácies anfibolítica. A 

fácies de xistos verdes acompanha a colisão varisca (Santos Zalduegui et al., 

1996; Ordoñez Casado et al., 2001).   

É de admitir a existência de várias fases de deformação dúctil, pré-variscas, precoces, 

desenvolvidas numa subdução-exumação em ambiente de arco magmático, seguidas das 

fases de deformação varisca propriamente ditas (Pereira, 2006).  

 

2.2 - Tectónica local pré-varisca e varisca  

Encontra-se vincada nos sectores dos maciços de Bragança e Morais. Aqui a primeira 

fase de deformação pré-varisca (D1) esta materializada pela foliação (S1) correspondente 

a uma deformação não coaxial, enquanto tem lugar o metamorfismo progressivo HP/HT, 

preservado nos nódulos dos eclogitos e em protólito granulítico com granada e 

orto/clinopiroxena (Pereira, 2006).  

No Maciço de Bragança a fase D2 é marcada por uma blastomilonitização que se encontra 

também presente nas fácies granulíticas, paralela à foliação S1 desenvolvendo dobras de 

eixo curvo com charneira próxima de E-W, paralela à lineação de estiramento mineral e 

sentido de movimento com o topo para W (Marques et al., 1996). 

Durante o período distensivo ocorreram episódios de intrusão magmática básica (Ribeiro 

et al., 1990). 

A fase D3 é marcada por fácies granulítica de transição para anfibolítica gerando uma 

foliação milonítica paralela a foliação blastomilonítica, originando-se em condições de 

maior ductilidade, dobras em bainha, cujos eixos seguem a direcção NNE-SSW. Esta fase 

de deformação apenas se apresenta visível no maciço de Bragança (Marques et al., 1996). 

Já a fase D4 encontra-se presente nas unidades de alto grau dos dois maciços (Pereira, 

2006).     

Nos domínios de crusta superior, a D1 gera dobras em bainha, enquanto que em domínios 

de crusta média produz uma foliação blastomilonítica. Estas estruturas advêm de 

cisalhamentos secundários não coaxiais, ligados à fase inicial da formação do Arco Ibero-
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Armoricano e sujeitos, anteriormente, ao empilhamento dos mantos e ao transporte dos 

maciços alóctones (Llana-Fúnez & Marcos, 2002; Ribeiro et al., 2003).  

No autóctone expressa-se a fase D1 através de uma megaestrutura em leque, de 

vergências opostas que se prolonga desde o NE transmontano até a Serra do Marão. A 

xistosidade do plano axial que caracteriza vai diminuindo de inclinação de acordo com a 

variação da vergência das dobras (Pereira, 2006). 

A 2ª fase de deformação varisca (D2) caracteriza-se como deformação não coaxial 

associada aos cisalhamentos tangenciais de transporte dos mantos de carreamento. Em 

geral, desenvolve uma xistosidade de plano axial (S2) e crenulação (Pereira, 2006). 

Terminado o encurtamento cortical e os movimentos tangenciais de implantação dos 

mantos de carreamento, ocorre uma evolução tectónica regional, do qual resulta uma 

mudança de regime cisalhante tangencial para um transcorrente, este último expresso na 

3ª fase de deformação varisca (D3). Concluída a colisão continental, a deformação sucede 

através de reajustes no interior dos blocos continentais (Pereira, 2006). 

A 4ª fase de deformação varisca (D4) é desencadeada por transpressão dextra entre os 

continentes Laurússia e Gondwana, marcando assim o fecho dos oceanos Urais e Theic 

(Ribeiro et al., 2005). Após colisão dos blocos continentais, a compressão resultante 

levou ao estiramento da Ibéria seguida de deformação e reajustamentos intracontinentais 

originando cavalgamentos e imbricações dos blocos continentais (Pereira, 2006).     

A derradeira fase de deformação varisca é marcada pelo colapso gravítico e/ou pela 

variação do campo de tensões, causados pelo relaxamento das tensões compressivas e da 

instalação dos granitóides tardios (Pereira, 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Capítulo III – Análise da jazida de Argozelo 

3.1 - Região Mineira de Argozelo  

A área de Argozelo compreende um sector onde afloram rochas xistentas do Silúrico, 

pertencentes quer à Formação dos Quartzitos Superiores, constituídos por quartzofilitos 

com intercalações de quartzitos, quer à Formação de Xistos Superiores composta por 

xistos cinzentos siliciosos e carbonosos. Estas formações são envolvidas por xistos e 

grauvaques do Devónico e intruídas por granitos de duas micas sin- a –tarditectónicos, 

relativamente à 3ª fase Varisca de Deformação (D3) (EDM, 2014-2016). 

A estruturação Varisca que afeta também esta região considera a existência três fases de 

deformação – D1, D2 e D3 (EDM, 2014-2016): 

• D1 gera dobras com vergência para SE e planos axiais de orientações NE-SW, 

tendo associada uma xistosidade de plano axial – S1.  

• D2 expressa-se sobretudo no alóctone e no parautóctone. Nesta fase acentua-se a 

vergência para SE, sendo geradas dobras deitadas de flanco inverso muito curtas 

e uma clivagem (“shear clevage”) sub-horizontal, que transpõe quase totalmente 

a xistosidade S1, sobretudo nas litologias mais pelíticas. 

• A fase D3 afeta todos os terrenos autóctones parautóctones e alóctones, 

originando dobramento largo e de pequena amplitude, nas zonas onde a 

estruturação prévia era sub-horizontal (nomeadamente no parautóctone). O 

dobramento D3 tem plano axial vertical e direcção NNW-SSE tendo associada 

uma clivagem de crenulação sub-vertical. Simultaneamente com o dobramento da 

fase D3 desenvolveram-se zonas de cisalhamento dúctil verticais, esquerdas e 

direitas. 

As obliterações nos níveis térmicos de fronteira e a delaminação litosférica, durante a 

orogenia varisca produziram anomalias térmicas superficiais que persistiram até, pelo 

menos, aos 280 Ma. (EDM, 2014-2016). Esta evolução tectono-térmica, reduzindo a 

resistência mecânica da crusta por um longo período de tempo, terá favorecido a acção 

conjugada de mecanismos de deformação contínua/descontínua, promovendo o 

desenvolvimento de diferentes estruturas de cisalhamento sujeitas a eventos sucessivos 

de reactivação polifásica. Simultaneamente, aquela evolução terá facilitado o 

estabelecimento de condições propícias a extensa actividade hidrotermal, envolvendo 

diferentes fontes de fluido em condições P-T progressivamente mais baixas segundo um 

continuo que alimenta sistemas com longo tempo de vida, alguns dos quais com 
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assinalável importância metalogenética (EDM, 2014-2016). Estas fases tardias (acidentes 

tectónicos da quarta fase de deformação) são essencialmente dúcteis-frágeis e frágeis, 

desenvolvendo-se na sua dependência sistemas conjugados de fracturas NNE-SSW e 

NNW-SSE. A fracturação NNE-SSW controla a instalação de estruturas filonianas 

quartzosas sulfuretadas com mineralizações de Au. Estes alinhamentos observam-se na 

área de Argozelo e são paralelos às falhas de Régua-Verin e Horta da Vilariça (EDM, 

2014-2016).  

 

As rochas granitóides têm a sua instalação essencialmente controlada pela fase D3 e pela 

evolução tectónica posterior.  

Os diferentes tipos de granitos distribuem-se segundo alinhamentos que coincidem, 

grosseiramente, com cisalhamentos dúcteis de D3 (granitos sin e tardi-tectónicos), ou 

megaestruturas frágeis D4 (granitos pós-tectónicos). Nos plutonitos predominam granitos 

de duas micas com uma foliação de azimute NW-SE. Estas fácies estão bem expressas no 

sector de Paredes e da área de Argozelo NW-SE (EDM, 2014-2016).  

Em suma existem granitos sin-tectónicos, sin-tardi tectónicos, tardi-tectónicos, tardi a pós 

tectónicos em relação à 3ª fase de deformação Varisca. 

Na literatura consultada é recorrente a alusão a que as mineralizações de Sn-W estão 

geneticamente associadas aos granitos de duas micas e às suas auréolas de greisenização, 

assim como aos cortejos filonianos aplito-pegmatíticos (EDM, 2014-2016).  

3.2 - Análise comparativa de resultados de prospecção  

Trabalhos antigos realizados pela empresa Minargol (anos 80) serviram de base à empresa 

EDM (Empresa de Desenvolvimento Mineiro) para o desenvolvimento da cartografia 

geológica à escala 1:500, amostragem dos filões mineralizados em zonas dos pisos 6 e 7 

e campanhas de sondagens (EDM, 2014-2016) 

O Serviço de Fomento Mineiro (SFM) realizou diversos trabalhos para a Minargol 

incluindo o “logging” das sondagens e a amostragem em canal dos filões de quartzo nos 

pisos 6 e 7. Neste trabalho o SFM identificou reservas possíveis de 0,6-0,7 Mt de minério 

nos pisos 6 e 7 e num possível piso 8 que não foi aberto mas investigado por sondagens 

em alguns sectores. Em profundidade (pisos 4 - 7) foi identificado uma brecha com 

sulfuretos (pirite, calcopirite, arsenopirite) com alguma volframite e rara cassiterite. A 

localização e delimitação desta brecha é pouco conhecida e bem assim os seus teores de 
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W e de Cu e eventualmente Ag que se associam geralmente aos sulfuretos em outras 

situações paragenéticas (EDM, 2014-2016).  

Nos seus trabalhos mais recentes a empresa EDM compilou os dados anteriores das 

empresas Bilinton e Minargol, obtidos na década de 80. Dessa compilação resultou o 

mapa do couto mineiro de Argozelo composto por 7 pisos (167m de profundidade) que 

consta na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Compilação de dados relativos aos programas de prospeção que foram 
desenvolvidos na proximidade e na área central da mina de Argozelo (EDM, 2014-2016). 
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O jazido consta de um enxame de filões de quartzo leitoso de direcções dominantes N-S 

a N15ºE, mineralizados por cassiterite, volframite, scheelite e sulfuretos (arsenopirite, 

pirite, calcopirite e blenda). Os pendores predominantes variam entre 30° a 80° para Oeste 

e os filões apresentam possanças variáveis, entre os 5 cm a 30 cm, mas podem atingir, em 

alguns casos, 50 cm a 85 cm. O jazigo é compartimentado por duas direcções de falhas 

principais, N75°E/53°-67°SE, N30°-40°W/75°SW, tendo estas direcções, possivelmente, 

focado os fluidos mineralizados que deram origem à antiga mina de Argozelo, bem como, 

a uma brecha (situada a 200m do cortejo filoniano de Argozelo), definindo uma estrutura 

em “cone sheet” elíptica com raiz no “apex” granítico (EDM, 2014-2016).   

A oeste da antiga mina de Argozelo, define-se uma cúpula granítica, que pode estar na 

origem das mineralizações filonianas e mesmo na origem da brecha mineralizada (EDM, 

2014-2016). 

Análises químicas de testemunhos de sondagem e de canais transversos nos filões dos 

pisos 6, 7 e superficial indiciam teores máximos superiores a 0.7% de SnO2 e WO3 (EDM, 

2014-2016).  

As rochas encaixantes são constituídas por xistos biotíticos, cloríticos e moscovíticos que 

apresentam microlitons com cristais de scheelite nas proximidades dos veios. EDM 

(2014-2016) constaram que a scheelite surge também nos filões mineralizados, mas em 

menor quantidade que a existente nos xistos contíguos. 

Trabalhos da DGGM (Direção-Geral Geologia e Minas) dos anos 80 identificam reservas 

possíveis de 600 000 t de minério em profundidade, nos pisos 6 e 7 e num possível piso 

8 que não chegou a ser iniciado. Trabalhos desenvolvidos recentemente pela EDM (2014-

2016) procuraram deduzir o prolongamento das estruturas mineralizadas para Norte e 

para Sul (Figura 6).   
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Em termos estruturais, a norte da mina, observa-se uma superfície de estratificação S0 

transposta para S1 com direcções N-S a NW-SE e para E ou NE. Algumas falhas com 

direcções N20°E inclinadas para NW, encontrando-se preenchidas por quartzo. A Sul a 

direção de S0≡S1 é E-W a NW-SE com inclinação para S e para SW. As falhas 

apresentam direcção NNE-SSW e N-S e filões com direcção NW-SE, N-S e NE-SW, 

estes no geral apresentam oxidação e alguns possuem salbanda micácea (EDM, 2014-

2016).  

 

Figura 6. Elementos de cartografia geológica temática na envolvente da mina de Argozelo 
lançados sobre imagem de satélite (EDM 2014-2016). 
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A variação das inclinações de S0 que se observa (Figura 7) indicia uma estrutura 

antiforma primitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oeste da mina de Argozelo foi identificada uma falha N-S com inclinação de 80° para 

W a que pode corresponder a uma brecha de falha com argilização e meteorização.    

Ao longo desse alinhamento foram reconhecidos blocos soltos de quartzo com aspecto 

brechóide, bastante silicificados e com sulfuretos. A oeste foram identificadas 2 filões de 

quartzo com possanças de cerca de 20 cm e com direcções NW-SE e NE-SW, ambos a 

inclinar para W e que apresentam alguns produtos de oxidação (EDM, 2014-2016).   

Para NW da mina de Argozelo, numa das galerias que lhe serviam de acesso, são 

observados alguns filonetes com direção N35°E com espessura que varia desde alguns 

milímetros até 5 centímetros. Alguns destes filonetes apresentam continuidade do tipo 

“pinch & swell” apresentando mineralizações de volfrâmio, cassiterite e sulfuretos 

(EDM, 2014-2016).   

Figura 7. Enquadramento estrutural da mina de Argozelo segundo EDM (2014-2016). 
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Tendo em conta os levantamentos recentes da EDM (2014-2016) e os elementos 

proporcionados por relatórios antigos é possível sugerir a existência de mais que uma fase 

de mineralização com as seguintes expressões:  

• fracturas com direcções N30°-45° E com mineralizações de tungsténio 

relacionáveis com o antiforme de expressão regional e a intrusão de granitóides 

mais antigos;  

• mineralizações de Sn e tungsténio, relacionáveis com um “stock” granítico 

profundo e mais recente; estas mineralizações que ocorrem em filões com 

direcção N10°E (a N do Jazigo) e N45°E (a S do Jazigo), ou filões concordantes 

com as estruturas regionais caracterizadas por uma maior continuidade (N20°W); 

• mineralização subsequente às anteriores e essencialmente sulfuretada. 

Em contexto de prospeção tática e pontual foram colhidas pela EDM (2014-2016) várias 

amostras de solo, de forma a permitir caracterizar a distribuição espacial de teores de 

alguns elementos representativos e indicadores das mineralizações. Os perfis de solos 

seguiram orientações E-W a WNW, normais à direcção geral das estruturas mineralizadas 

que em Argozelo apresentam orientações NNE-SSW. Os resultados mais interessantes 

foram interpretados, como alvos geoquímicos localizados no prolongamento do cortejo 

filoniano portador de mineralizações de W e Sn, para norte e para sul da antiga mina de 

Argozelo e também estruturas paralelas situadas a Oeste (Figura 8).  

Algumas amostras possuem valores consideravelmente elevados de Sn e W, permitindo 

assim a delimitação de anomalias bem marcadas que se correlacionam espacialmente com 

possíveis prolongamentos da rede filoniana. As grandes amplitudes entre os mínimos e 

os máximos, de elementos como Sn, W, As, Cu, Fe, Zn e Ag são explicados 

possivelmente, pela dispersão dos elementos nos solos em resposta à meteorização e 

transporte de materiais da antiga mina e escombreiras, ou distribuição irregular das 

mineralizações de Sn e W nos filões (EDM, 2014-2016).   

Tendo em conta estes resultados (teores anómalos em geoquímica de solos e o provável 

prolongamento da rede filoniana) foram abertas sanjas em pontos com anomalias 

geoquímicas, permitindo à EDM identificar e prolongar a cartografia das estruturas 

mineralizadas (EDM, 2014-2016).   
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Na observação das sanjas de Argozelo (Figura 9), destaca-se a ocorrência de estruturas 

mineralizadas com direcções predominantes N20°E a N70°E. No sector norte de 

Argozelo as vénulas mineralizadas têm azimutes N-S a N60°E e inclinam para W e NW; 

No sector sul variam de N35°E a N70°E com pendores para NW (EDM, 2014-2016).  

Estas estruturas apresentam espessuras variáveis que vão desde fracturas de abertura 

milimétrica discreta marcada essencialmente por metassomatismo, a filões de quartzo que 

atingiram 10 cm de espessura. Já os relatórios de sondagens do SFM sugeriam a 

possibilidade da mineralização de Argozelo seguir estruturas irregulares em “pinch & 

swel”l. As sanjas atuais mostram veios de quartzo com direcção NW-SE quase sempre 

estéreis (EDM, 2014-2016). Aparentam alguns sulfuretos quando são interceptados por 

filões com salbandas micáceas de direcção NE. Estas observações são coerentes com as 

que foram relatadas por Sterpin (1985) que discrimina 3 fases distintas de mineralização:  

• 1ª - volframite em veios N45°E, contemporâneos do dobramento em Anticlinal 

com direcção de plano axial N30°W;  

• 2ª - volframite e cassiterite em estruturas N10°E;  

• 3ª - sulfuretos e carbonatos em N10°W. 

Brecha S 

Brecha N 
Argozelo N 

Paiol N 

Filões S 

Argozelo S 

Figura 8. Anomalias geoquímicas de Tungsténio no sector de Argozelo, mostrando evidências do 
prolongamento para norte e para sul da estrutura de Argozelo e presença de estruturas paralelas para oeste 
de Argozelo (EDM 2014-2016). 
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A foliação encaixante mais penetrativa é indexada como S0≡S1 (EDM, 2014-2016). 

Apresenta famílias de frequência preponderantes N40°-70°W com inclinações muito 

variáveis. Foram estudas amostras de filonetes e veios discordantes a concordantes com 

a xistosidade/estratificação encaixante. Muitos veios apresentam sulfuretos sem ganga 

quartzosa e encaixante xistento. A litologia predominante nas rochas encaixantes é um 

micaxisto cinzento com ferruginizações localizadas. Localmente este micaxisto exibe 

metassomatismo (silicificação) e cloritização. Alguns veios no contacto com o xisto 

apresentam salbanda micácea (EDM, 2014-2016).       

3.3 - Compartimentação do campo mineiro de Argozelo 

Faz sentido a luz da síntese dos trabalhos antigos e dos trabalhos atualmente 

desenvolvidos pela EDM compartimentar o campo mineiro em vários sectores, que 

podem ser destingidos do ponto de vista da estrutura e da paragénese. 

Sectores de Leitarães (Figura 10) – observam-se filonetes e veios em estruturas de 

cisalhamento semelhantes às que se observam no compartimento da mina de Argozelo.  

A implantação dos veios pode ter sido concomitante com Argozelo. De acordo com os 

relatórios da EDM (2014-2016) tanto em Leitarães como no sector sul de Argozelo 

observou-se filonetes apograníticos, que são correlacionados com uma fonte granítica 

Figura 9. Localização das sanjas atuais escavadas no sector Argozelo (EDM 2014-2016). 
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oculta em profundidade que poderá ser a origem da mineralização de Argozelo. Em 

Leitarães, contudo não se observa veios de quartzo mineralizados. Os resultados de 

litogeoquímica sobre filões apograníticos indiciam valores máximos de 0,01% de SnO2 e 

WO3 (EDM 2014-2016). 

Essencialmente a instalação das fácies apograníticas (aplíticas, aplito pegmatíticas e 

microleucograníticas) é controlada pelo cisalhamento N10ºW. Localmente ocorre um 

apófises que se instalam nas charneiras dos antiformas que têm planos axiais de direcção 

N40ºW (EDM 2014-2016). 

 

Sector do Canal  

A cartografia de superfície realizada pela EDM neste sector situado a SE da mina da 

Ribeira (Figura 10) revelou filões de quartzo com direcção semelhante à dos filonetes 

mineralizados, N20°W,90° a N45°W,75°SW da mina da Ribeira.  

Alguns destes veios apresentam cavidades miolíticas com revestimento de quartzo hialino 

automórfico. A diversidade litológica específica é aqui maior que nos restantes casos. 

Observa-se uma cúpula granítica greisenizada a profundidades relativamente reduzidas e 

Figura 10. Reconhecimento geológico-estrutural a direita o sector a E da mina de Argozelo (Ribeira de Leitarães) e a 
esquerda o sector canal do rio Sabor a SE das minas da Ribeira (EDM, 2014-2016). 
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uma pequena apófise próximo dos filões de quartzo. Também é de realçar a identificação 

de unidades geológicas calco-silicatadas do Silúrico que poderão conter mineralização 

scheelítica (EDM 2014-2016).   

As direcções dos veios mineralizados diferem de Argozelo. A direção predominante é 

N40°W materializada também por cisalhamentos. A Litogeoquímica dos veios evidencia 

valores de 0,18% de SnO2 e 0,01% de WO3. Nas rochas encaixantes a clivagem S2 é 

vertical e de direcção N60°W a N40°W com variação do carater penetrativo em 

corredores diferenciados. Observa-se um dobramento anterior (D1 e S1?) com eixos 

horizontais. Os cisalhamentos e clivagem S2 verticalizam S0/S1 e podem definir 

corredores (N40°W a N60°W). Esta fase de deformação também influencia a 

conformação do greisen: os contactos são sublinhados por cisalhamentos com a direcção 

(N40°W), observando-se ainda contactos difusos do greisen com os xistos segundo a 

direcção N60°W (EDM 2014-2016). 

A litogeoquímica para amostra colhida na cúpula de greisen evidência resultados de 

0,09% de SnO2 e 0,01% de WO3 (EDM 2014-2016). A cúpula é cortada por veios N10°E 

com espessuras que atingem 7 cm. Os veios circunscrevem-se ao greisen, não se 

prolongando para o xisto. Alguns apresentam contactos difusos com o greisen (N60°W) 

(EDM 2014-2016). 

 

3.4 - Sondagens   

Durante a campanha de sondagens com recuperação efectuadas pela EDM (Figura 11), 

foi realizada uma sondagem na zona central da mina (Sondagem ARG1503) procurando 

interceptar os filões a uma profundidade equivalente a do piso 8 projetado nos relatórios 

antigos, de modo a verificar a existência da mineralização que foi considerada no cálculo 

de reservas dos SFM a qual definiu 600 000t de minério “in situ”. Os restantes locais de 

sondagem, para um total de 6 furos tiveram em conta os objetivos seguintes: confirmar a 

existência das extensões para norte e para sul das estruturas mineralizadas exploradas na 

mina, a um nível relativamente superficial e também em profundidade; investigar a 

ocorrência e natureza da mineralização (filões de quartzo mineralizados) a uma 

profundidade equivalente à do 8 no sector em que a geoquímica para os pisos 6 e 7 

apresentou resultados mais significativos de Sn e W (litogeoquímica de amostras em 

canal); procurar interceptar em profundidade a brecha com sulfuretos, volframite, quartzo 

e rara cassiterite, que poderá estar no encontro do filão X com falhas existentes entre os 

4º e 5º pisos, logo acima dos locais anómalos da geoquímica do 6º piso; determinar de 
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forma geral a existência, volume e teor das zonas mineralizadas com scheelite (EDM 

2014-2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sondagem ARG1503 realizada na zona central do complexo estrutural mineralizado 

teve como objectivo investigar a ocorrência e natureza da mineralização dos filões 24, 9, 

12II e Cova à profundidade do piso o projectado e no sector em que a geoquímica em 

canal efectuada nos pisos 6 (Figura 12) e 7 da antiga mina apresentou resultados mais 

interessantes (EDM 2014-2016).  

 

Figura 11. Mapa de localização e projeção horizontal das 6 sondagens realizadas em Argozelo 
sobre a projeção do campo filoniano (EDM, 2014-2016). 
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Todas as sondagens têm em conta as direcções das estruturas mineralizadas, que neste 

caso, no sector N variam de N-S a N60°E e inclinam para W/NW, enquanto que a Sul 

variam de N35°E a N70°E e inclinam para NW. O seguinte Quadro 1 apresenta uma 

síntese da orientação das 6 sondagens realizadas no sector das minas de Argozelo (EDM 

2014-2016). 

 

 
 

 

 

 

 

 

As sondagens ARG1501/ARG1502 foram realizadas a sul da antiga mina de modo a 

perceber se existe prolongação das estruturas mineralizadas para Sul. A sondagem 

ARG1503 realizou-se no sector centro-norte da antiga mina de Argozelo de modo a 

intersetar o piso 6, visto que os dados geoquímicos deste piso apresentavam os valores 

mais elevado de Sn e W. As restantes sondagens (ARG1504/ARG1505/ARG1506) 

Figura 12. Planta com resultados de geoquímica de amostragem em canal efectuado no piso 6 e 
localização da sondagem ARG1503 (EM, 2014-2016). 

Quadro 1. Dados referentes as sondagens realizadas pela EDM (2014-2016). 
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tiveram como objetivo verificar a existência da extensão lateral para norte das estruturas 

mineralizadas da antiga mina (EDM 2014-2016).  

 

3.5 - Sondagem analisada  

Devido aos elevados teores de Sn e W e a presença de mineralização a sondagem 

ARG1503 foi aquela que foi levada a maior profundidade. Atingiu os 351 metros. Até 

aos 45,43 metros intersetou xisto de cor cinzenta, por vezes, esverdeado, com 

intercalações de níveis de metaquartzovaques, semelhante aos níveis de idade Devónica, 

atravessados por veios de quartzo cataclástico concordantes com S0/S1 e pontuações de 

scheelite. Dos 45,43 metros até aos 110 metros a fácie xistenta torna-se biotítica com 

intercalações esporádicas de níveis milimétricos de metaquartzovaques com pontuações 

de scheelite. Representa provavelmente litologias do Silúrico. Por vezes, esta unidade 

apresenta fraturas discordantes com S0/S1 que estão preenchidas por quartzo, clorite e a 

pirite e arsenopirite aparecem disseminadas tanto nos veios como na rocha encaixante 

contigua (EDM 2014-2016).       

Até ao termo da sondagem a rocha tem feição Silúrica. Trata-se de um encaixante com 

clorite, muscovite e biotite.  

Os veios discordantes relativamente a S0/S1 são interceptados ao longo de toda a 

sondagem podendo estar mineralizados com Sn e W e sulfuretos ou apresentar apenas 

sulfuretos. Nos veios mineralizados com Sn e W a paragénese essencial inclui: cassiterite, 

arsenopirite, blenda ou esfalerite, calcopirite e pirite, scheelite, volframite e a moscovite 

ocorre como salbanda. As possanças variam entre alguns milímetros e 35 cm. Os veios 

onde predominam sulfuretos diferenciam-se dos mineralizados como Sn e W por 

apresentarem possanças inferiores a 10 cm e serem mais ricos em clorite (em salbanda e 

no interior do veio). Localmente, foram interceptadas brechas mineralizadas com 

cassiterite, fluorite, quartzo, clorite, feldspatos e pirite, onde se destaca no encaixante 

envolvente uma maior alteração deutérica sobretudo a cloritização (EDM 2014-2016).   

 

3.6 - Modelação da informação geológica 

Com a informação litológica e estrutural as litologias mineralizadas obtidas durante o 

levantamento dos logs de sondagem e recorrendo ao software Target (Geosoft), foi 
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produzido a diagrafia e modelização tridimensional induzidas das sondagens levada a 

cabo por iniciativa da EDM (Figura 13).   

A compilação dos vários dados permitiu à EDM criar um modelo 3D (Figura 14) 

representativo do campo filoniano de Argozelo. O modelo foi sobreposto aquele que tinha 

sido elaborado com dados relativos aos antigos pisos da mina, o que permitiu 

Figura 13. Strip log da sondagem ARG1503 no sector centro-norte de Argozelo. Na parte 
superior da imagem ilustram-se as antigas galerias (traços coloridos por piso) e o resultado 
da krigagem dos dados de geoquímica de Sn no piso 6 (EDM, 2014-2016). 
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correlacionar os antigos filões explorados com os que foram intersectados nas sondagens 

recentes. Daí se deduziram as zonas com maior concentração de corpos mineralizados e 

a sua continuidade (EDM 2014-2016).   

 

A projecção permitiu definir 3 sectores diferenciados relativamente à prevalência de 

filões mineralizados. O sector sul é caracterizado pela pequena quantidade e dimensão 

dos veios mineralizados, mas com vastos halos de alteração hidrotermal, resultantes da 

“sericitização”, cloritização e pela presença de sulfuretos finos disseminados nas rochas 

encaixantes metassomatizadas. Estas observações sugerem que o sistema hidrotermal se 

prolonga para sul, mas não necessariamente o sistema filoniano. O sector mais a norte, ao 

contrário do anterior, apresenta uma grande quantidade de veios e mineralizações. É de 

realçar que neste sector se verifica um prolongamento do enxame de filões mineralizados 

para um nível superior ao da antiga mina, visto que a sondagem intersetou estruturas 

mineralizas desde a superfície. O setor centro-norte que se situa na zona da antiga mina, 

apresentou filões mineralizados a teto dos antigos filões explorados, propagando-se em 

profundidade o enxame filoniano mineralizado (EDM 2014-2016).    

Esta modelação 3D permite portanto visualizar a dimensão da zona mineralizada e as 

direcções e pendores dos filões. Evidencia também que o sistema mineralizado é aberto 

a norte e em profundidade, sob as antigas galerias. Para sul, como já foi referido há uma 

aparente mudança das caraterísticas estruturais e litológicas que não é necessariamente 

indicadora de propagação do campo filoniano produtivo (EDM 2014-2016).  

Figura 14. Bloco diagrama com a propagação do campo filoniano motivada pelas sondagens recentes 
incluindo filões conhecidos na altura da exploração da antiga mina intercetados pelas sondagens, a norte, 
sul e em profundidade, relativamente ao domínio dos antigos pisos mineiros (EDM, 2014-2016). 
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3.7 - Amostragem para litogeoquímica  

Para estudo litogeoquímica foram seleccionadas das sondagens um total: 13 amostras da 

ARG1501, 18 amostras da ARG1502, 116 amostras referentes a sondagem ARG1503, 

128 amostras da ARG1504, 40 amostras da ARG1505 e 29 amostras da ARG1506. 

3.7.1 - Metodologia  

De acordo com o procedimento de rotina adoptada na EDM, inicialmente foi realizada 

uma descrição macroscópica (análise litológica e estrutural) das sondagens. 

Incrementando o detalhe e procedendo à iluminação por UV dos segmentos 

aparentemente mais interessantes. Seleccionados os segmentos mais mineralizados os 

respectivos testemunhos são seccionados perpendicularmente às estruturas 

mineralizadas. Meia aliquota foi preparada para análise química enquanto que, a restante 

é reservada como testemunho na respectiva posição de referência diagráfica. As amostras 

seleccionadas para análise foram embaladas em sacos de plástico e enviados para 

laboratórios externos onde foram desenvolvidos todos os procedimentos de preparação e 

análise química da rocha total. Para aferição da qualidade dos resultados analíticos no 

conjunto de amostras foram incorporadas algumas amostras de controlo para teste de 

reprodutibilidade dos procedimentos e resultados (EDM 2014-2016). 

3.7.2 - Resultados de análise química 

No que respeita ao juízo sobre a abundância relativa dos constituintes os aspetos 

essenciais a reter são os seguintes (EDM 2014-2016): 

• Entre os elementos maiores, os que apresentam concentrações máximas, são FeO 

(7,82%) e S (59300 ppm) que correspondem às fases sulfuretadas;  

• associados ao Fe encontram-se os teores máximos de TiO2 (0.87%) e Mn (3790 

ppm) que representam os óxidos e hidróxidos relacionados com alteração 

hidrotermal e meteorização dos sulfuretos; 

• os conteúdos de Al2O3 (≤9,85%), K (≤5,96%), CaO (≤5,29%) e Na2O (≤2,79%) 

são compatíveis com ocorrência de feldspatos e filossilicatos e também, apatite; 

• os teores de Mg (≤2,38%) e Ca (≤5,29%) relacionam-se com presença de 

carbonatados (foram observados em várias amostras); 

• o SnO2 (máx. 10,2%) e WO3 (máx. 1,92%) correlacionam-se com os teores de 

CaO (máx. 5,29%) e indicam de forma bastante consistente os principais minérios 

deste depósito (cassiterite, volframite e scheelite).   
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No Quadro 2 encontra-se uma síntese dos resultados de análise química de segmentos de 

testemunhos para óxidos e elementos significativos do ponto de vista dos objetivos de 

prospeção (EDM 2014-2016). 

Dos resultados analíticos foi possível deduzir algumas tendências de comportamento 

geoquímico-mineralógico, sustentadas por coeficientes de correlação elevados na co-

variação de alguns elementos. Destacam-se as boas correlações do Cu (≤15500 ppm) com 

a Ag (≤50,5ppm), do Zn (≤18200 ppm) com o Cd (≤228 ppm) e do As (≤51700 ppm) 

com o Bi (≤86ppm). Todos estes metais mencionados parecem indicar a presença de 

mineralogias acessórias aos fluidos principais de Sn+W, como é o caso dos sulfuretos ou 

dos sulfossais de Ag e Bi (EDM 2014-2016). 

As explicações paragenéticas para estas correlações podem ser as seguintes: 

• Cu/Ag – associação mineralógica de mais baixa temperatura em cuja fase de 

mineralização é remobilizado o Cu e é introduzido o Ag; 

• Zn/Cd – presença de blenda que é portadora de Cd; 

• As/Bi – hospedagem preferencial do Bi nativo precoce em arsenopirite – é este Bi 

que por remobilização vem a incorporar a bismutinite e sulfossais de Pb, Bi e Ag 

que surgem muitas vezes associados a galena e calcopirite também tardias.  

• Bi/S – reflecte o facto de o Bi sem a mineralização típica da fase sulfuretada 

(redutora) enquanto que Sn e W têm também expressão na fase de deposição dos 

óxidos (oxidante).    

Na referida sondagem ARG1503 identificaram-se 15 intervalos potencialmente 

produtivos em Sn e W (Figura 15) com espessuras que vão desde os 1.82 m (0.11% de 

SnO2 e 0.02% de WO3) a 12.85 m (0.37% de SnO2 e 0.03% de WO3). Os intervalos 

mineralizados distribuem-se regularmente ao longo da sondagem com ligeiro aumento da 

espessura e dos teores em profundidade. Ocorrem intersecções de estruturas 

mineralizadas até à cota de 415 m (cerca de 130 m abaixo da cota 545 correspondente ao 

último piso efectivamente explorado na antiga mina de Argozelo (7º piso) (EDM 2014-

2016). 

Quadro 2. Resumo dos principais resultados para os elementos alvo e elementos guia no caso do projecto 
Argozelo (dados da EDM 2014-2016). 
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Figura 15. Corte com projecção da sondagem ARG1503 e indicação das espessuras e 
teores de Sn e W mais significativos. Verifica-se uma possível correlação espacial com 
os filões explorados na antiga mina de Argozelo. Diagrafia e Logs da EDM (2014-2016). 
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Capítulo IV – Estudo mineralógico e paragenético 

A análise estrutural e paragenética das mineralizações de Argozelo incidiu principalmente 

sobre um num conjunto de lâminas polidas e superfícies polidas extraídas a partir de 

testemunhos de sondagem proporcionados pela empresa EDM. Também foi incorporada 

informação obtida a partir de algumas amostras de mão colhidas em reconhecimento de 

campo. As preparações em lâmina delgada e superfície polida foram observadas em 

microscópio óptico de luz refletida, microscópio óptico de luz transmitida e em 

microscópio electrónico de varrimento.   

 

No Quadro 3 encontra-se uma síntese dos minerais identificados que pelos métodos acima 

referidos e ainda por difratometria de Rx. A lista de minerais e as respectivas abundâncias 

relativas são ajustadas à sequência paragenética mais prevalecente e à cinemática de 

estruturação dos conjuntos venulares. 

 

 

 

 

Quadro 3. Estádios paragenéticos - aberturas dilatacionais e expressão mineralógica dos fluxos hidrotermais 
correspondentes. * refere-se como moscovite qualquer mica branca; ** refere-se como clorite, essencialmente, 
delessite miarolítica, clinocloro em estiramento de quartzo e chamosite intersticial; *** refere-se como feldspato, 
de forma indeferenciada, albite pura (AB), adulária (AD) e microclina (MI) em posições intravenulares. Métodos de 
identificação: Macro (observação macroscópica e mineralógica determinativa) MOLD-LT (microscopia óptica de luz 
difusa combinada com luz transmitida em lupa binocular); MOLT (microscopia óptica de luz transmitida); MOLR 
(microscopia óptica de luz refletida); DRX (difractometria de RX); MEV (microscopia eletrónica de varrimento em 
modo dispersão de energias). Índice de abundância (ilustra qualitativamente a prevalência como acessório ou como 
cardinal no conjunto das amostras estudadas: + (vestigial), ++ (raro), +++(frequente),++++ (muito abundante), +++++ 
(mineral cardinal), aplica-se também à prevalência em estados paragenéticos diferenciados: ? provável mas não 
observado. nc – núcleo; sb – salbanda; cm – cavidade miarolítica (Leal Gomes, 2016). 
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Leal Gomes (2016) havia identificado vários estádios paragenéticos e reactivações 

estruturais das caixas venulares (em número 8) que foram agora confirmados: 

1. Disseminação de sulfuretos no encaixante (sulfidização metassomática pós 

turmalinização – predomina a arsenopirite); 

2. Dilatação em plano subconcordante com a foliação encaixante (xistosidade mais 

penetrativa em fácies metapelíticas); 

3. Dilatação em plano situado a baixo valor angular em relação ao sistema 2; 

4. Dilatação em plano conjugado de 2 (30° a 40°) intersectando a xistosidade mais 

penetrativa da rocha encaixante; 

5. Dilatação ortogonal à xistosidade mais penetrativa da rocha encaixante; 

6. Mecanismo “crack-seal” de deformação da rocha expresso em quartzo estilolítico 

interno; 

7. Fracionação interna com três ambientes/zonas principais: salbanda (sb), núcleo 

(nc), cavidades miarolíticas (cm); 

8. Evolução em “subsolvus” a “subsolidus” interna: exsolução, exsudação, 

substituição e/ou oclusão intersticial. 

Nas figuras ilustradas (Figura 16 até à Figura 31) apresentam-se os aspectos mais 

representativos dos diferentes estádios, resultantes da observação em MOLD-LT e MEV, 

com a análise estrutural e paragenética e a localização das mineralizações mais evidentes. 

Existem três estados de instalação dos veios na rocha encaixante. Os dois primeiros têm 

caracter dilatacional, sendo o primeiro caracterizado por veios subconcordantes com a 

foliação da rocha encaixante; o segundo pode acompanhar as estruturas anteriores, mas 

também ocorre em veios perpendiculares à foliação. O último expressa-se em episódios 

de cisalhamento que cortam todas as estruturas e foliações prévias. A foliação aqui 

considerada é a clivagem mais penetrativa da rocha encaixante (S2).  

Na Figura 16 é observável um xisto micáceo com um veio de quartzo com sulfuretos e 

outras mineralizações. O veio hidrotermal encontra-se subconcordante com foliação 

estando preenchido por sulfuretos nas suas fraturas.  

A Figura 16.1 é referente à observação em MOLD-LT, onde se nota uma arsenopirite 

disseminada, com alguma leucoxena e carbonatos em fraturas tardias e leitos quartzo-

feldspáticos tardios, envolvidos pelo encaixante xistento.  
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Na Figura 16.2 e 16.3 imagens MEV-ER e espetros MEV-DE ilustram algumas das 

mineralizações. Na Figura 16.2 identifica-se scheelite inclusa em ilmenite a que se 

associam rútilo, zircão e leucoxena tardia, enquanto que na Figura 16.3 são identificados 

além do quartzo, muscovite e albite a apatite, monazite e xenotima.  

Utilizando as análises semiquantitativas do MEV-DE, foi possível quantificar os 

seguintes teores referentes à esquírola que foi polida (por microanálise modal de 

superfície extrapolada e convertida por estequiometria): estanho = 101ppm; tungsténio = 

281ppm; bismuto = 59ppm. 

 

Os valores de estanho obtidos, refletem a presença de cassiterite nas salbandas dos veios, 

em intercrescimento com mica branca (Leal Gomes, 2016).  

 

Os valores de tungsténio resultam da avaliação dos veios de segregação com scheelite, e 

consideram também alguns cristais maiores situados no interior dos veios dilatacionais. 

A scheelite pode ocorrer nestas duas situações: scheelite inicial rara em veios de 

segregação metamórfica dobrados, situados fora dos veios dilatacionais mas nas suas 

proximidades, ou scheelite no núcleo do veio de quartzo (Leal Gomes, 2016).  

Os valores de bismuto obtidos associam-se à presença de arsenopirite. Quanto maior 

abundancia de arsenopirite no interior dos veios de quartzo maior será a concentração em 

Figura 16. Observação em lupa binocular de luz transmitida em nicóis paralelos do veio mineralizado com análise 
das geometrias de intercrescimento em imagens de MEV-ER com identificações em MEV-DE (Leal Gomes, 2016). 
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bismutinite que nela se encontra inclusa. Ocorre uma forte correlação paragenética entre 

a mineralização de arsenopirite e bismutinite (Leal Gomes, 2016). 

 
 

A Figura 17.1 mostra um veio de quartzo mineralizado com scheelite nos contactos com 

o encaixante xistento. Nas ampliações em MEV-ER nota-se um alinhamento de cristais 

de granada (espessartite a almandina) no metaquartzofilito (Figura 17.2). A Figura 17.3 

ilustra a sulfidização na rocha metapelítica turmalinizada, com ocorrências de 

pirite+blenda e arsenopirite, bem como a presença de scheelite. Na Figura 17.4 notam-se 

várias inclusões de bismutinite (BT) em junções triplas de cristais da arsenopirite que 

ocorre em agregado maciço. Pode-se concluir-se que ocorrem três hábitos para a 

bismutinite: um fino em junções triplas de arsenopirite, outro fino também, em exsolução 

aparente da blenda e um terceiro, grosseiro, em intercrescimento com pirite e arsenopirite. 

Usando conteúdos modais dos minérios as análises MEV-DE estimaram teores de Sn = 

308ppm, tungsténio = 0.3% e Bi = 206 ppm. 

Relativamente ao bismuto estes valores significativos correlacionam-se com a presença 

de bismutinite inclusa em arsenopirite. 

A arsenopirite porfiroblástica resultante de sulfidização nos metapelitos encaixantes, 

parece ser destituída de Bi, enquanto que aquela que ocorre no interior dos veios apresenta 

frequentemente Bi e outras fases de Bi e S em inclusões e junções triplas, cristalinas, 

intersticiais, nos agregados de arsenopirite.  

Os valores mais altos de estanho parecem-se associar-se às salbandas venulares, 

ocorrendo em intercrescimento com a mica branca (Leal Gomes, 2016).  
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Figura 17. Observação em lupa binocular de luz transmitida em nicóis paralelos do veio de quartzo mineralizado subconcordante a foliação com análise das geometrias de intercrescimento 
em imagens de MEV-ER e identificações em MEV-DE (Leal Gomes, 2016).  
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Na Figura 18.1 estão representados de forma esquemática e representativa os vários 

eventos que ocorreram durante a formação no conjunto venular aí observado. 

 

Na Figura 18.2 de MEV-ER observam-se um pormenor da ruptura transversal à 

xistosidade com sulfidização expandida ao longo da xistosidade encaixante, com 

posterior ruptura de clorite. 

 

A Figura 18.3 ilustra a dupla dilatação subconcordante com a xistosidade encaixante e 

uma estrutura “crack-seal” com 2 dilatações paralelas, deposição de cassiterite com 

franjas estilolíticas e cisalhamento multifásico sobreposto, com deposição de sulfuretos 

“en échellon” em rupturas da cassiterite. Existem duas gerações de cassiterite, uma 

precoce de salbanda e outra tardia, miarolítica.  

Figura 18. Estrutura cisalhante a cortar a xistosidade preenchida por sulfuretos e um veio de quartzo observados 
em lupa binocular de luz transmitida em nicóis paralelos, com ampliações das zonas mineralizadas em MEV-ER e 
análise de MEV-DE, com representação mesoescalar 2D representativo de dilatação inhomogénea, interpretação 
cinemática (Leal Gomes, 2016). 
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Para esta amostra os teores estimados, por microanálise modal e estequiometria de 2% 

SnO2 e cerca de 982ppm de tungsténio. 

 

Os valores elevados de tungsténio estão seguramente relacionados com a ocorrência de 

cristais alongados de volframite, por vezes estirados segundo o alongamento estiolítico 

em veios de quartzo, sujeitos a dilatação e mecanismos de “crack-seal” (Leal Gomes, 

2016). 

 

Os 2% de SnO2 resultam das duas gerações de cassiterite: a primeira, ocorre nas salbandas 

venulares, em intercrescimento com a mica branca; a segunda, uma cassiterite tardia, 

ocorre em cavidades miarolíticas e em unidades filíticas também tardias, localizadas no 

interior dos veios dilatacionais (algumas unidades filíticas devem-se a metassomatismo – 

cloritização e/ou moscovitização).  

 

Na Figura 19 está representado um veio de quartzo mineralizado e ainda sulfidização em 

domínios de clivagem da rocha metapelítica encaixante.  

 

Na Figura 19.2 percebeu-se que a mineralização bismuto-argentífera se expressa como 

matildite (MD) e provavelmente outros sulfossais de Pb, Bi, Ag inter-crescidos com 

Figura 19. Veio de quartzo mineralizado com episódio de sulfidização em contacto com a rocha encaixante 
metapelítica observado em lupa binocular de luz transmitida em nicóis paralelos, análise das geometrias de 
intercrescimento em imagens de MEV-ER e identificações em MEV-DE, onde se destacam as mineralizações 
bismuto e cassiterite respetivamente (Leal Gomes, 2016). 
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arsenopirite e pirite ricas em As. Na Figura 19.3 se observa uma cassiterite miarolítica 

interna parece associada a esta mineralização mais tardia. 

 

Existem três modos de ocorrência principais de bismutinite: um fino, em junções triplas 

de arsenopirite, outro, fino também, relação com blenda e um terceiro, grosseiro, em 

intercrescimento com pirite e arsenopirite.  

 

Os teores estimados para a esquírola de onde foi extraída a superfície observada, 

considerando a composição modal e a estequiometria apresenta valores de 1200ppm para 

o Sn, 420ppm para o tungsténio, 35ppm para o Ag e 331ppm de Bi. 

 

Os valores de estanho (Sn) estão relacionados, essencialmente, com a presença de duas 

gerações de cassiterite, a primeira que ocorre em salbandas venulares, em 

intercrescimento com a mica branca e a segunda em cavidades miarolíticas e em unidades 

filíticas ambas tardias localizadas no interior dos veios dilatacionais. 

 

Relativamente aos valores de tungsténio poderão estar relacionados com a presença da 

scheelite fina dispersa na rocha encaixante.  

 

Já os valores de prata estão associados, de certa forma, a presença da mineralização de 

bismuto-argentífera e a presença do mineral matildite.  

Ag e Bi relacionam-se a presença de sulfuretos e sulfossais de paragéneses tardias. 
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Também aqui se verifica que a arsenopirite do encaixante vai apresentar mineralização 

bismutífera enquanto que a arsenopirite venular é a principal hospedeira desta 

mineralização.  

Na Figura 20 nota-se um veio compósito de quartzo, dilatacional, com vários sulfuretos, 

nomeadamente pirite. No interior do veio e numa das bordaduras ocorre uma estrutura 

em “crack-seal”, enquanto que na outra se pode observar uma cassiterite em “comb-

structure”, em salbanda do veio. Este sulfureto é mais evidente na Figura 20.2. Na Figura 

20.3 salienta-se a presença no encaixante de um silicato de tório, metamíctico (Torite), 

com inclusão de galena. Na Figura 20.4 é visível uma interface blenda/calcopirite 

marcada por intercrescimento de bismutinite e galena.  

 

Também aqui uma estimativa combinada, usando análise modal e estequiometria dos 

minérios, permitiram deduzir teores de 1.1% SnO2, 399ppm tungsténio e 857ppm Bi. 

Estes valores explicam-se pelo intercrescimento da cassiterite com a mica branca em 

salbandas venulares, no caso do Sn. Relativamente ao bismuto os valores obtidos estão 

correlacionados com inclusão de bismutinite na arsenopirite, evoluindo depois para 

bismutinite concomitante com os episódios tardios de deposição de blenda e calcopirite. 

Os valores de tungsténio resultam da presença scheelite que se encontra dispersa 

essencialmente no encaixante xistento e algo mais concentrada nas segregações 

metamórficas que aí ocorrem. 

 

Figura 20. Veio dilatacional de quartzo preenchido por mineralizações de sulfuretos e cassiterite observado em 
lupa binocular de luz transmitida em nicóis paralelos com interpretação cinemática e observações em MEV-ER 
com análises de MEV-ED (Leal Gomes, 2016). 
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Na Figura 21.1 observam-se, essencialmente, dois veios de quartzo, um subconcordante 

com a xistosidade encaixante, enquanto que o outro esta a cortar aquela foliação. Este 

último está com mais mineralizações, nomeadamente, pela volframite. Nas imagens de 

MEV-ER é possível observar, no primeiro caso (Figura 21.2), rutilo intercrescido com 

fluorite em espaços intersticiais de quartzo estilolítico em “comb structure”.  

 

Na Figura 21.3 observa-se bismutinite mais grosseira intercrescida com pirite e 

arsenopirite, cuja deposição parece concomitante da blenda.  

Pode-se considerar a existência de três hábitos de bismutinite: um fino, em junções triplas 

de arsenopirite, outro fino também, em exsodução aparente da blenda e um terceiro, 

grosseiro, em intercrescimentos com pirite e arsenopirite. 

 

Na Figura 21.4 a scheelite aparece intercrescida com quartzo+mica. Neste caso, a 

scheelite apresenta-se ferberitizada (volframite II C/ Fe> Mn). Observam-se dois hábitos 

de volframite: um estilolítico, outro de substituição após scheelite. Pode existir uma única 

geração de reequilíbrio /remobilização do tungsténio a partir da scheelite ou então podem 

também ser duas gerações independentes.  

Os valores estimados para a amostra (análise modal e estequiometria de minérios) foram 

os seguintes: Sn= 489ppm; WO3= 0.7%; Bi= 455ppm. 

 

Figura 21. Observação em lupa binocular de luz transmitida em nicóis paralelos de dois veios de quartzo, um 
subconcordante com a foliação da rocha encaixante, enquanto que o outro esta a cortar a xistosidade preenchido 
por mineralizações. Análise das geometrias de intercrescimento em imagens de MEV-ER e identificações em MEV-
DE, com realce para o intercrescimento do rútilo, a presença de bismutinite e volframite (Leal Gomes, 2016) 
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Na Figura 22 observa-se um veio de quartzo estilolítico com salbanda micácea estreita, 

onde se encontram associadas várias mineralizações. Destaca-se, essencialmente, a 

volframite estirada segundo C intercrescida com quartzo estilolítico. No estudo 

composicional do campo expresso na Figura 22.2, com análise semiquantitativa em 

MEV-DE verificou-se que a volframite é uma ferberite.  

Em geral, a volframite pode adquirir dois hábitos: um estilolítico e outro de substituição 

após scheelite. Alguma ferberite substitui a scheelite em texturas que podem considerar-

se pseudomórfica. A volframite com menos ferro encontra-se nomeadamente associada à 

ocorrência em cristais alongados, por vezes, estirados segundo o alongamento estilolítico 

em veios de quartzo sujeitos a dilatação e mecanismos de “crack-seal”. 

Também aqui associadas às salbandas venulares pode estar presente a cassiterite 

intercrescida com a mica branca.  

 
Os teores estimados para a amostra por análise modal de estequiometria de minérios deu 

os seguintes resultados: Sn= 950ppm de Sn; WO3= 1.2%; Bi= 165ppm. 

Figura 22. Veio de quartzo com algumas mineralizações dispersas pelo mesmo, observados em lupa binocular de 
luz transmitida em nicóis paralelos. Análise das geometrias de intercrescimento em imagens de MEV-ER e 
identificações em MEV-DE, com especial realce a presença de volframite ferberítica (Leal Gomes, 2016). 
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De modo, geral as amostras de Argozelo mostram veios de quartzo a intersetar ou 

subconcordantes com a rocha encaixante metapelítica, como se pode observar na Figura 

23. No contacto entre os veios e a rocha encaixante observam-se algumas minerações, 

com disseminação de arsenopirite porfiroblástica em fácies metapelítica encaixante. Na 

rocha encaixante poderão ocorrer algumas minerações, especialmente segregações de 

scheelite e, de vez em quando, pontuações de alguns sulfuretos, nomeadamente pirite e 

arsenopirite. 

 

Nos veios de quartzo as maiores massas de arsenopirite podem possuir inclusões de 

bismutinite, matildite e, possivelmente outros sulfossais de Pb, Bi e Ag. Também ocorre 

bismutinite e cosalite (Leal Gomes, 2016). 

4.1 - Síntese paragenética (fases de mineralização) 

Sendo assim, tendo em conta os aspetos essenciais da evolução paragenética e estrutural 

distinguem-se as seguintes gerações metalíferas e fases de mineralização: 

• Uma geração de bismutinite (Figura 24), em veios com teores significativos de Bi 

(59ppm a 857ppm).  

A mineralização de Bi mais significativa correlaciona-se com a deposição da arsenopirite 

e ocorre sob a forma de bismutinite, nela inclusa, evoluindo depois para bismutinite mais 

grosseira concomitante dos sulfuretos de Cu, Zn e Pb. O sulfureto de bismuto torna-se 

Figura 23. Observação em lupa binocular de luz transmitida em nicóis paralelos de uma lâmina delgada 
representativa da geometria do conjunto prevalecente de amostras analisadas (Leal Gomes, 2016). 
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mais abundante no interior dos veios de quartzo mais possantes ou onde existe maior 

abundância de arsenopirite. Existe uma correlação paragenética entre estes dois 

elementos, existindo, posteriormente minerações mais tardias com matildite e cosalite, 

com blenda e calcopirite que podem resultar da remobilização de Bi a partir de uma 

bismutinite primitiva.  

É possível que possam ocorrer outras situações paragenéticas, onde a mineralização 

bismutífera seja predominante, nomeadamente em veios de quartzo mais possantes e 

enriquecidos em arsenopirite. Também nestes casos os sulfossais de Bi podem incluir Pb 

e Ag.  

A mineralização de Bi pode resultar de uma precipitação mais tardia, associada a uma 

eventual hibridização de fluidos (metamórficos, juvenis) (Leal Gomes, 2016)  

• Uma ou duas gerações de volframite e duas gerações de scheelite (Figura 24), 

estes minerais são os principais responsáveis pelos valores de 281ppm de W a 

1.2% WO3 que balizam o acervo de dados de litogeoquímica.  

A mineralização de tungsténio assume a forma de scheelite nos veios de segregação 

metamórfica, dobrados em r. dúctil, ou então surge em cristais nos veios dilatacionais de 

quartzo. 

A volframite, é posterior a pelo menos uma das gerações de scheelite. Nalguns casos, não 

é possível estabelecer uma relação paragenética clara entre ambas. 

A volframite pode aparecer a substituir a scheelite no núcleo de veios de quartzo, mas 

também pode ocorrer em cristais alongados independentes, estirados segundo o 

alongamento estilolítico dos veios sujeitos a dilatação e estruturação interna em “crack-

seal” (Leal Gomes, 2016). 

É possível que parte da volframite resulte da remobilização do tungsténio inicialmente 

sequestrado na estrutura cristalina da scheelite. 

Quer no campo na observação das litologias, quer nos logs de sondagens não é evidente 

dedução de uma fonte para o tungsténio. Provavelmente a origem encontra-se em 

profundidade em rochas regionais, sendo depois remobilizado para os veios de quartzo 

no decurso do acolhimento de fluídos em contextos deformacionais variados de dilatação 

e cisalhamento (Leal Gomes, 2016).  

• Duas gerações de cassiterite (Figura 24). A cassiterite é o principal portador de 

estanho, logo é responsável pelos teores obtidos relatados de 101ppm de Sn a 2% 

de SnO2. 
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Nas amostras analisadas os veios que apresentam maior possança (> 6cm), são as que 

exibem maiores quantidades de cassiterite nas salbandas, aparentemente, sendo mais 

pobres em sulfuretos e volframite (Leal Gomes, 2016). 

As minerações de estanho associam-se à ocorrência de cassiterite em intercrescimento 

com a mica branca, especialmente, nas salbandas de veios dilatacionais.  

Em alguns casos observa-se uma segunda geração da cassiterite em cavidades 

miarolíticas e em unidades filíticas tardias, localizadas no interior dos veios dilatacionais. 

Pode ocorrer também em resultado do metassomatismo (cloritização e/ou 

moscovitização). 

Aparentemente o enriquecimento em Sn pode estar relacionado com cristalização 

fraccionada em sistema granítico residual (Leal Gomes, 2016).  

 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 24. Correlação geométrica correspondente à dilatação progressiva, crescimento cristalino e deformação 
imposta e sobreposta – localização das mineralizações (análise estrutural dos “fabric” preservados) (Leal Gomes, 
2016). 
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4.2 - Correlação entre episódios deformacionais e fases de mineralização 

 

Da litoteca da empresa EDM foram extraídos testemunhos da sondagem ARG1503 

relativos às profundidades de 286.43-286.46m, 298.75-298.84m, 331.61-331.64m e 

336.37-336.39m. Em lâminas delgadas destes testemunhos e em lâminas de amostras 

colhidas no terreno, foram efectuados estudos de petrofabric e a análise geométrica das 

matrizes litológicas portadoras de mineralizações. 

 

Na Figura 25 ilustram-se alguns domínios microscópicos referentes a sondagem 

ARG1503, onde se observam as relações geométricas típicas entre o micaxisto biotítico 

e os veios de quartzo com mineralizações. A sulfidização que deu origem à arsenopirite 

e à pirite disseminadas no micaxisto aparentam ser sincrónicas da crenulação (D3) e 

alguns cristais de turmalina relacionam com episódios de turmalinização tardia. No 

contacto com o veio de quartzo ocorre BI de segregação precoce.  

 

Estas relações geométricas sugerem que os veios de segregação quartzosos sofram 

metamorfismo, seguidamente de catáclase, retomada por circulação hidrotermal. A ordem 

de deposição conjunta inclui: segregação inicial (quartzosa, essencialmente), seguida de 

arsenopirites de salbanda de fase venular posterior, acompanhada de arsenopirites 

porfiroblásticas exteriores, cassiterite, fosfato e alguns sulfuretos intra-venulares. 

 

Estão presentes no interior do veio alguns minerais ricos em potássio em especial as 

variedades feldspáticas, adulária e microclina. Estes feldspatos potássicos ocorrentes em 

veios tardios de baixa temperatura ponderam, na sua origem, estar relacionados com 

fluidos que são produzidos em contexto metamórfico a partir de protólitos básicos e 

ultrabásicos, magmáticos, sujeitos a listvenitização. Nestas ocorrências parece verificar-

se listvenitizações em rochas ígneas máficas metamorfizadas situadas nas proximidades.       
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Figura 25. Lâmina delgada observada em lupa binocular de luz transmitida em nicóis paralelos referente à 
sondagem ARG1503 e o seu segmento 286.43m a 286.46m. Observam-se as relações geométricas entre sulfuretos, 
fosfatos e cassiterite. 
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Ainda da mesma sondagem ARG1503 

(Figura 26) numa outra amostra observa-

se um agregado grosseiro de cristais 

zonados de cassiterite com inclusões de 

nióbio-tantalatos. Estes indicam condições 

de cristalização fraccionada na origem, a 

mais alta temperatura, dos fluidos 

geradores de cassiterite: a sequência 

paragenética de salbanda inclui, Nb-

Tantalato, seguido de cassiterite, seguida 

de mica potássica (aspeto óptico textural 

cedalonítico).  

 
 
 
A Figura 27 mostra os tipos de estruturas 

que se podem observar no encaixante, 

nomeadamente, a S1 de fluxo e de plano 

axial (tangenciais) sujeita a episódios de 

cisalhamento em S2. Além destas 

estruturas no micaxisto biotítico 

observam-se pirite porfiroblástica e pirite 

disseminada resultante de episódios de 

sulfidização (alteração deutérica).  

 
 
No veio de quartzo da Figura 28 observa-se um cristal de pirite e cristais de scheelite. A 

Scheelite por norma aparece nos veios de segregação metamórfica. Neste caso os seus 

contornos amebóides indiciam que foi instabilizada no decurso da actividade hidrotermal 

que conduziu à formação dos veios, pelo que é razoável admitir que a sucessão 

subsequente de mineralizações de W emana, pelo menos em parte, de uma scheelite 

precursora.   

Figura 27.Observação em MOLD-LT das estruturas 
evidentes na lâmina delgada da sondagem ARG1503 
(profundidade 331.61 – 331.64.) 

Figura 26. Observação MOLD-LT de cassiterite e Nb-
Tantalatos no veio hidrotermal referente a lâmina 
delgada da sondagem ARG1503 (profundidade 298.74 – 
298.844). 
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Diante as amostras colhidas em 

afloramentos, a análise microestrutural 

petrográfica ilustrada na Figura 29 

discrimina dobras de D2 cujo plano axial 

é reactivado em cisalhamentos precoces 

aos quais se associam. Parece existir uma 

acumulação diferencial em alguns 

domínios de clivagem a qual é 

incrementada em D3.  

 

Na Figura 30 está patente a geometria 

sigmoidal a deltóide de segregações 

venulares quartzosas, posteriormente 

cataclasados, formado por deformação 

progressiva dúctil a dúctil-frágil 

coerentes com um transporte tectónico 

tangencial desmultiplicados dos 

carreamentos de D2. É visível também 

a crenulação por cisalhamento em “riedel” sintético. Coerente com esta deformação 

progressiva. Os veios dilatacionais típicos em que se alongam as mineralizações são 

posteriores a esta sequência de estruturas definidas nas litologias encaixantes das 

proximidades. Apenas a scheelite inicial pode estar adstrita a alguns veios de segregação. 

Figura 29. Observação em MOLD-LT da lâmina delgada referente a sondagem ARG1503 (profundidade 336.37 – 
336.39). A – deposição intravenular de pirite; B – desequilíbrio da scheelite primitiva, penetranda por mica, nas 
imediações de um veio hidrotermal de quartzo. 

Figura 28. Observação em MOLD-LT de dobras em D2 e 
cisalhamentos com cloritização a incremento da 
crenulação em D3.   

Figura 30. Observação em MOLD-LT da rocha calcossilicatada, 
com destaque para duas fases (dúctil – frágil). 
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Num greisen que aflora nas proximidades, 

mas não coincidente com a distribuição 

espacial a dos corpos mineralizados, 

ilustrado na  Figura 31 observam-se 

relíquias de cristais de feldspato potássico 

e secções de pseudomorfoses de limonite 

após pirite.  

 

 

A greisenização pode estar relacionada com os fluidos responsáveis pelo ùltimo 

reposicionamento paragenético das mineralizações, no entanto, no campo mineiro a 

posição do granito, e de uma eventual cúpula greisenizada, em relação aos veios 

produtivos, não foi completamente esclarecida nos trabalhos de prospeção pontual 

realizados até agora.     

 

 

 

Figura 31. Observação em MOLD-LT do greisen. 
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Capítulo V – conclusões 

A jazida mineral de Argozelo apresenta um feixe de filões quartzosos preenchidos por 

mineralizações e sulfuretos, envolvidos essencialmente por rochas xistentas e 

metagrauvaques. As ocorrências mineralógicas tipomórficas incluem cassiterite, 

volframite, scheelite e bismutinite, está sempre associada a presença de sulfuretos, 

nomeadamente de pirite e arsenopirite.  

Parecem existir duas gerações de cassiterite (uma na salbanda dos veios dilatacionais e 

outra em cavidades miarolíticas nucleares), duas gerações de scheelite e uma ou duas de 

volframite. A scheelite ocorre também em veios de segregação metamórfica fora dos 

veios dilatacionais. Já a volframite surge em substituição da scheelite ou em cristais 

alongados, estirados a estilolíticos, em estruturação “crack seal”. A bismutinite está 

associada à arsenopirite dos veios dilatacionais. Os porfiroblastos de arsenopirite, 

disseminados em metapelitos turmalinizados resultantes de processos de sulfidização 

periférica, não apresentam Bi.          

Leal Gomes (2016) sugere que Sn provem do enriquecimento a partir de sistema granítico 

pontual, enquanto que o W terá sido remobilizado para os veios de quartzo em contexto 

deformacional, cisalhante a dilatacional, uma vez que a scheelite pode ocorrer na rocha 

encaixante metamórfica em veios segregacionais. O Bi surge por precipitação tardia 

causada pelo enriquecimento hidrotermal típico, posterior a uma eventual hibridização de 

fluidos.     

As ocorrências de Sn e W encontram-se relacionados com o acidente estrutural – 

antiforma Chaves-Miranda do Douro. Além deste acidente, esta área é afetado por um 

cisalhamento dúctil dextrogiro conforme com a deformação atribuída à 3ª fase de 

deformação varisca (Farinha, 1991). Este episódio é responsável por parte da instalação 

dos corpos graníticos que compõem este sector e pelas redes filonianas mineralizadas.  

Em Argozelo não se vislumbra uma relação direta clara entre os filões mineralizados e os 

granitos e leucogranitos sinorogénico relativamente a D3, ao contrário dos casos das 

jazidas da Ribeira e de Paredes, situadas nas proximidades, em que existem corpos 

graníticos aflorantes muito próximos. Existe pois, aqui, a possibilidade de um plutão 

granítico profundo, não aflorante, poderá estar a condicionar a génese e evolução do 

campo filoniano de Argozelo.  
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Segundo Adam (1989) citando o modelo de Claud Gagny, desenvolveu a teoria de que 

Argozelo constitui um compartimento de rocha cortada por filões que assumem a forma 

de crescente com a concavidade para Oeste e pendores mais elevados para o interior, 

ligados por uma estrutura em “cone sheet” elíptica com raiz num “aplex” granítico, 

também elíptico, localizado em profundidade para Oeste da antiga mina. 

Essa hipótese parece coerente com os resultados obtidos no programa de sondagens 

efectuadas pela EDM, onde se verifica que os maiores teores de metais uteis se encontram 

na zona central da antiga mina e com afastamento para N ou S esses teores decrescem 

consideravelmente.  

A assimetria da jazida é coerente com uma diferenciação metalogenética, deduzidas das 

diferenças composicionais entre fluidos mineralizantes e da forma apical da suposta 

cúpula granítica, que se supõem que exista em profundidade no sector oeste da mina. 

Ao nível do conjunto filoniano e consoante aumenta a profundidade as concentrações de 

W vão diminuindo, enquanto que o Sn se mantem mais ou menos na mesma ordem de 

grandeza, sugerindo assim que a fonte do W é mais superficial ao contrario do Sn.       

Este facto é de estrema importância pois é bastante constante com o resultado da análise 

paragenética: 1- W dependente de pré-concentrações em scheelite em rochas não 

graníticas; 2 – Sn intimamente relacionada com sistemas graníticos residuais e deles 

resultando por cristalização fraccionada; 3 – Bi relacionada com sistemas hidrotermais 

tardios.  

Apesar da estimativa de em 600 000t de concentrados, a quantidade de reservas ainda não 

é considerada economicamente viável para a exploração. Mesmo que se encontrem 

reservas exploráveis persiste o problema da reactivação da mina na zona em que se 

localiza, uma vez que a povoação se desenvolveu, ficando por cima da antiga exploração.  

Uma das soluções poderá ser, segundo a empresa EDM, o desenvolvimento dos sectores 

Canal e Leitarães. O sector de Leitarães parece ter sido afetado pelo mesmo 

desenvolvimento dos campos de tensões de Argozelo, por isso, é provável que em 

profundidade se encontrem filões mineralizados. No caso do sector do Canal existem 

evidências da presença de mineralizações, nomeadamente pela presença de greisens e de 

rochas calcossilicatadas (“skarn”) fora do actual perímetro dos trabalhos mineiros. Em 

ambos os casos para verificar se existem teores significativos para prolongar a jazida de 
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Argozelo seria importante realizar uma campanha de sondagens mais concentrado nestas 

rochas.  
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