
Resumo 

Na região da Serra do Barroso, no Norte de Portugal, foi encontrado, no fim dos anos 80, um conjunto 

de filões aplito-pegmatíticos de idade hercínica (sin-tectónicos). Numa área com cerca de 20 Km 

quadrados, o campo filoneano encontra-se abundantemente mineralizado em espodumena, 

apresentando ainda outros minerais ricos em lítio.  

Neste trabalho procedeu-se à exploração geofísica de toda a área através do método magnético de 

prospecção. Para o efeito foi utilizado o magnetómetro de precessão protónica. Todos os dados 

foram corrigidos das variações temporais e dos gradientes regionais. Como resultado, foram obtidos 

vários mapas, quer para as anomalias magnéticas, quer para a sua relação com a morfologia da 

região.  

Mostrou-se que as anomalias magnéticas não apresentam uma relação directa com os corpos 

mineralizados. No entanto, são perfeitamente correlacionáveis com falhas, quer à escala regional, 

quer à escala local. Estes acidentes tectónicos terão funcionado como caminhos de mineralização 

que tiveram origem nos corpos aplito-pegmatíticos mineralizados.  

A interpretação dos dados geofísicos em conjunto com dados geoquímicos, quer experimentais, quer 

de observações de campo, permitiram construir um modelo coerente para a origem das 

mineralizações litiníferas. Deste modo, foi possível produzir um modelo tentativo para as relações 

genéticas e de campo entre os plutões graníticos, os corpos aplito-pegmatíticos e os processos de 

arrefecimento e advecção hidrotermal.  

Abstract 

In the Serra do Barroso region, Northern Portugal, a large field of aplite-pegmatite veins of hercynian 

age (syntectonic) was found at the end of the 80's. The mineralization paragenesis has a very high 

grade in spodumene and presents also other lithium-bearing minerals. The mineralized area 

corresponds to about 20 sq. Km.  

The first aim of this work concerned the geophysical exploration of the entire area. The data 

acquisition in the field was done by means of a proton precession magnetometer. All the data were 

corrected for time variation and regional gradients. Thus several contour maps both for the magnetic 

anomalies and their relationships with the morphology of the area were produced.  

It was shown that the magnetic anomalies don’t have a direct link with the mineralized bodies but, 

instead, have a strong correlation with regional and small-scale faults. These tectonic accidents are 

supposed to have been the fluid mineralisation paths that are at the origin of the aplite-pegmatite 

bodies.  



The interpretation of the geophysical results, together with acquired geochemical data, both of field 

and of lab origin, lead to the built of a coherent model for the origin of the lithium mineralisation. Then 

it was possible to produce a tentative model for the field and genetic relationships between the granite 

plutons, the aplite-pegmatite bodies and the cooling and hydrotermal advection processes.  


