
Resumo 

A Faixa Piritosa Ibérica (FPI), é, economicamente, uma das das mais importantes províncias 

metalogénicas em que ocorrem Depósitos de Sulfuretos Maciços Vulcanogénicos (DSMV).  

Os seus jazigos começaram a ser explorados na passagem do Neolítico ao Calcolítico, 

desempenhando, desde então, com alguns hiatos, uma importância económica e até mesmo 

civilizacionalmente relevante, desde o Calcolítico ao fim da ocupação romana.  

Após uma fase inicial de exploração de metais preciosos e Cu, nas zonas supergénicas e de 

cementação, os jazigos foram explorados, a partir do, século XX e até à década de 70, 

essencialmente para a produção de concentrados de pirite, destinados ao fabrico de ácido sulfúrico.  

Os Planos de Aproveitamento Integrado das Pirites (PAIP), dos sulfuretos polimetálicos, e o 

desenvolvimento tecnológico dos processos mineralúrgicos, por flutuação em espumas, processados 

nos ultimos vinte anos, contribuíram para a modificação da estratégia industrial das empresas 

mineiras espanholas e portuguesas, as quais desenvolveram estudos para a resolução dos 

problemas de exploração e beneficiação, inerentes à obtenção de concentrados económicos dos 

metais de base.  

O presente trabalho, para além de uma sinopse sobre a história da mineração dos jazigos de 

sulfuretos maciços vulcanogénicos, portugueses, da FPI - desde a proto-história até à actualidade -, 

dá conta é dos estudos mineralógicos, paragenéticos e texturais e de química mineral, desenvolvidos, 

desde 1977, sobre milhares de amostras provenientes de sondagens, das frentes de desmonte e de 

produtos da concentração por flutuação por espumas, dos minérios das massas mineralizadas de 

Feitais e Moinho (Aljustrel) e de Neves, Graça e Corvo (Neves-Corvo).  

As texturas dos minérios, caracterizadas por finos intercrescimentos, a complexa distribuição dos 

elementos deletérios, e os baixos teores de metais básicos em alguns tipos de minérios, colocam 

muitos problemas tecnológicos à sua beneficiação. Particularmente as texturas colofórmicas e os 

finos de intercrescimentos de pirite com os metais de base, impõem graus de libertação muito finos 

(K80 = entre 15 e µ 25m). Porque a eficiência dos processos mineralúrgicos é afectada pelas 

texturas, e porque o mesmo mineral ocorre muitas vezes em texturas de características diferentes, 

torna-se necessário o estabelecimento das relações entre as texturas dos minérios de alimentação e 

as das partículas mistas.  

As formas de distribuição das complexidades mineralógicas, paragenéticas e texturais dos minérios e 

a necessidade de proceder a uma lavra selectiva, obrigam, ainda, a uma definição tipológica dos 

diferentes tipos de minérios, a diversas escalas.  

As medidas semi-quantitativas, obtidas com um contador automático de pontos, apesar de morosas e 

estarem afectadas de um erro inerente a esse tipo de determinações, foram o único sucedâneo 

encontrado para ultrapassar os constrangimentos a que ainda estão submetidas as técnicas de 



análise automática de imagens, que se revelaram impraticáveis no controlo rotineiro dos processos 

mineralúrgicos.  

O conhecimento empírico do comportamento dos diversos tipos texturais, quando submetidos à 

moagem, permitiu o estabelecimento de uma metodologia que possibilita, através da utilização da 

microscopia óptica, o controlo rotineiro dos processos mineralúrgicos, na Mina de Neves-Corvo.  

A colaboração estreita com os engenheiros mineralúrgicos da EDM e da SOMINCOR, e ainda com o 

mineralogista responsável pelo Laboratório de Mineralogia, instalado na Mina de Neves-Corvo, 

permitiu que a mineralogia e a petrologia aplicada aos minérios, desempenhe, hoje, um papel 

primordial na obtenção de concentrados económicos dos sulfuretos dos metais de base. Aquela 

metodologia foi transferida para o seio das empresas mineiras, EDM, SA e Pirites Alentejanas, SA, 

onde é utilizada no estudo da optimização dos processos de moagem e concentração, desde a escala 

laboratorial, à piloto e industrial.  

O desenvolvimento daquela metodologia, que abrange todas as etapas de aproveitamento de um 

jazigo, desde o reconhecimento à exploração e beneficiação dos minérios, só foi possível, através do 

estabelecimento de um modelo genético, para os SMV de Aljustrel e Neves-Corvo, coerente com os 

fenómenos de remobilização química e mecânica observados, e com as formas da distribuição dos 

elementos maiores e menores, às escalas mineralógicas e do jazigo.  

Esse modelo aplicável aos restantes DSMV da FPI, ressalvadas as individualidades de cada um 

deles, essencialmente no que respeita aos seus estilos de mineralização baseia-se, 

fundamentalmente - no que se refere à origem dos metais, natureza dos fluidos hidrotermais que os 

transportam, e às formas de deposição dos minérios e posterior remobilização-, nos estudos e nos 

modelos propostos, por Eldridge et al. (1983), Pisutha-Arnond et al. (1983) e Ohmoto et al. (1983) 

para os do tipo Kuroko; por Campbell et al. (1984); para os DSMV canadianos, e, ainda, por Large 

(1992), para os da Austrália.  

A microscopia dos minérios permitiu, ainda, verificar diversas analogias mineralógicas, texturais e 

paragenéticas, com os SMV recentes. Tanto em Aljustrel, como em Neves-Corvo, foram observadas, 

com frequência, restos de chaminés e a fossilização, por sulfuretos, de organismos cujo habitat são 

as zonas de descarga hidrotermal. Considera-se, pois, que os processos de deposição dos sulfuretos 

maciços, daqueles dois jazigos, e da sua preservação, são análogos aos que nos é dado observar 

nas dorsais médias oceânicas, actuais.  

No que respeita ao jazigo de Neves-Corvo, a forma de ocorrência, preferencial, de teores elevados de 

Cu, da mineralizações de Sn , por vezes também com elevados teores, e de Au (ligado a associações 

de bornite- mawsonite-miharaite-wittichinite-carrolite, semelhantes às observadas nas mineralizações 

epitermais), sugere-nos uma história mais complexa e demorada do que a habitualmente verificada 

nos restantes DSMV da FPI, e mesmo em todos os conhecidos nas províncias metalogénicas 

similares.  

Por esse motivo, assume-se que, para além de uma maior variação do gradiente térmico, durante a 

formação, policíclica, dos sulfuretos maciços, tenha havido ainda uma intervenção, provavelmente 



muito diferida no tempo, de mineralizações epigenéticas, sendo estas tectonicamente controladas, e 

geradas na dependência da evolução da natureza do magmatismo e dos fluidos mineralizantes, da 

distância das zonas de descarga hidrotermal submarina às câmaras magmáticas e/ou a intrusões 

sub-vulcânicas, bem como, ainda, da evolução paleogeográfica da bacia de deposição, no sentido da 

diminuição da carga hidrostática.  

Abstract 

The mineralogical, paragenetic and textural characteristics of the volcanogenic massive sulphide ores 

from the Aljustrel and Neves-Corvo deposits, in the Iberian Pyrite Belt, have been studied mostly by 

ore microscopy techniques since 1977.  

The textures of the ores, the fine mineral intergrowths, the complex distribution of the deleterious 

minor elements, and the low base metal contents in some ore types, pose many technological 

problems to the beneficiation of the volcanogenic massive sulphides occurring in the Iberian Pyrite 

Belt. In particular the colloform textures and fine intergrowths of the base metal sulphides with pyrite 

impose extremely fine liberation sizes (K80=15 to 25 µ m).  

Since ore processing efficiency is affected by ore textures, and because the same mineral often shows 

different textural features, a relationship between the textures of the feed ores and those of the 

middlings must be established for all ore types defined at the deposit scale.  

For supplying, on time, the information needed for the optimisation of the concentration processes, 

empirical methods of determining the mineralogical and textural characteristics of the several ore 

types have been developed.  

The developed methodology has been used in the implementation of a mineralogical control of the ore 

dressing processes both at the Neves-Corvo and Aljustrel industrial plants, and at the EDM, SA pilot-

plant.  

The mineralogical, textural and metallogenic studies have provided an understanding of the 

distribution of vertical and lateral metal zoning in the ore bodies. Mapping of the ore types, carried out 

by mine geologists, and the metal zoning patterns computed from data base have shown that ore 

types are distributed as ore lenses, and that vertical and lateral base metal zone exists in several 

orebodies.  

Several ore types have been recognised, and the ore paragenesis, ore textures, and behaviours of 

different ore types during grinding have been determined. An ore classification for use in 

metallogenetic studies, ore reserve calculations, selective mining, and control of the ore beneficiation 

processes was established.  

The ore microscopy and ore petrology studies of the Aljustrel and Neves-Corvo ores allowed as well 

the establishment of a metalogenic model for their massive sulphides similar to the ones proposed by 



Eldridge et al. (1983), Ohmoto et al. (1983), Pisutha-Arnond et al. (1983); Campbell et al. (1984), and 

Large (1992), respectively for the Japanese, Canadian and Australian.  

Textural features similar to those recorded for the chimneys at the middle oceanic ridges were often 

observed as relicts in massive sulphides. We assume that the pristine ores of Aljustrel and Neves-

Corvo were formed by the same processes as the recente volcanogenic massive sulphides.  

In what concerns Neves-Corvo, the high contents of Sn, and the occurrence of the rare Au - bornite - 

mawsonite - miharaite -wittichenite - carrolite paragenesis, both located in restricted areas of the ore 

bodies, suggest the existence of a later epigenetic mineralization.  


