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Resumo 

 

A prospeção de minerais metálicos tem vindo a surgir como uma das atividades 

mais importantes da nossa sociedade devido à procura crescente destes materiais. A 

preocupação em encontrar reservas estratégicas para autossustentação dos países da 

União Europeia aumenta exponencialmente devido à atual dependência de outros 

países. 

Assim, a valorização do território português no que toca a recursos geológicos 

vê-se aumentada devido também aos diversos tipos de mineralizações, aos estudos já 

realizados e ao historial mineiro português. 

A área de estudo reside no NW de Portugal, onde são predominantes as 

mineralizações filonianas hidrotermais. Os trabalhos antigos aí realizados, quer por 

ocupação romana, quer por empresas ao longo dos últimos anos, valorizam a área no 

aspeto em que é possível identificar ocorrências dos metais alvo deste estudo de 

prospeção e correlações históricas com trabalhos antigos identificáveis no campo. 

A área de concessão de Ponte da Barca foi adquirida em 2013 pela empresa de 

prospeção mineira “Klondike Gold Corporation” e, posteriormente, em 2014 foram 

adquiridos os direitos de prospeção pela empresa “Medgold Resources LTD”. Esta 

concessão, situada a NW de Portugal, está inserida na Folha 5-B (Ponte da Barca) à 

escala 1:50000 e nas Cartas 29 e 30 do Instituto Geográfico do Exército à escala 

1:25000, onde estão assinaladas várias ocorrências de ouro, nas quais este estudo foi 

debruçado com o intuito de entender os tipos de mineralização e o seu potencial 

económico. 

Através de trabalho de pesquisa bibliográfica e identificação de áreas de maior 

interesse, foram planeados vários trabalhos de prospeção no campo, desde 

cartografia geológica, amostragem pontual de rocha e planeamento de uma 

amostragem de solos afim de se poder identificar as principais estruturas 

mineralizadas da área de Ponte da Barca. Já referido anteriormente por outros 

autores, foi possível identificar uma tendência N60º principal no que toca a filões de 

quartzo sigmoidais normalmente recristalizado e de grão grosseiro instalados num 

granito porfirítico essencialmente biotítico, mineralizados por arsenopirite e rara pirite. 



 

A mineralização de ouro ocorre essencialmente associada a arsénio e por vezes 

com altas concentrações de bismuto, o que indica que houveram várias fases de 

mineralização em Ponte da Barca. 

 

Palavras chave: Ponte da Barca, Prospeção, Mineralização Au, Amostragem, 
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Abstract 

 

The exploration of metallic minerals has emerged as one of the most important 

activities in our society because of the increasing demand for these materials. The 

concern in finding strategic reserves to self support the countries of the European 

Union increases exponentially due to the current dependence on other countries. 

Thus, the importance of the Portuguese territory in the theme of geological 

resources sees his confidence increased also due to the different types of 

mineralization, the previous studies and the Portuguese mining history. 

The study area lies in the NW of Portugal, where is predominant hydrothermal 

mineralization, the ancient works there made either by Roman occupation, either by 

companies over the past few years, add value to the area in the aspect in which is 

possible to identify occurrences of target metals exploration and study of historical 

correlations with old but identifiable works in the field. 

The concession area of Ponte da Barca acquired in 2013 by the mining 

exploration "Klondike Gold Corporation" witch sell in 2014 his rights for exploration to 

"Medgold Resources LTD", located in NW Portugal inserted in sheet 5-b (Ponte da 

Barca) 1:50000 and the focused work is in the letters of 29 and 30 geographical 

institute of the army at the scale of 1:25000, where there are several gold occurrences, 

from witch this study was focused to identify the mineralization type and his economic 

potential. 

Through bibliographical research work and identify areas of interest, were 

planned several exploration works, geological mapping, rock sampling and soil 

sampling planning in order to be able to identify the main mineralized structures of 

Ponte da Barca. Already noted in the past, it was possible to identify a main N60º trend 

when it comes to sigmoidal quartz veins typically recrystallized installed in a coarse-

grained porphyritic granite essentially biotitic, mineralized by pyrite arsenopyrite and 

rare pyrite. 

Gold mineralization occurs mainly associated sometimes with arsenic and high 

concentrations of bismuth, indicating that there were various stages of mineralization in 

Ponte da Barca. 



 

Key-Words: Ponte da Barca, Exploration, Au Mineralization, Sampling, GIS.
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Introdução 

 

A indústria mineira foi, é e será uma das principais indústrias para o seguimento 

da nossa sociedade tal qual a conhecemos. Esta permite-nos ter os materiais 

essenciais para o estilo de vida que temos desde o mais simples material de 

construção, aos mais avançados meios tecnológicos sem os quais não teríamos os 

meios de comunicação, educação, saúde e lazer que tomamos como garantidos. 

Para que haja uma exploração rentável para responder à demanda destes 

recursos geológicos, existem vários fatores a ter em consideração, desde a 

quantidade do material geológico necessária e a disponível, o enquadramento desse 

recurso e o seu contexto geológico, o seu valor que se exprime como um dos 

principais fatores determinantes na sua exploração, bem como questões políticas e 

sociais, culturais e ambientais. O principal objetivo de qualquer tipo de exploração 

prende-se pelo fato de explorar os recursos de forma sustentável. 

A indústria mineira é dividida em várias fases, em que a correspondente 

reconhecimento de zonas onde o tipo de material pretendido está presente faz parte 

de uma fase mais prematura e uma das mais importantes na conjuntura de exploração 

desse recurso. 

A prospeção geológica, tem um papel de elevada importância, pois é este tipo 

de estudo que vai recolher toda a informação histórica, estudar os vários indicadores, 

definir as estruturas mineralizadas e quais os eventos geológicos que as originaram, 

identificar possíveis novos alvos e definir o recurso existente. Estas informações 

podem ser obtidas por várias fontes dependendo da quantidade de trabalhos ali 

realizados, que podem remontar a antigas explorações romanas típicas no território 

nacional português, e/ ou a trabalhos científicos, de reconhecimento ou de prospeção 

mais recentes que podem não ter tido sucesso devido a várias condicionantes tais 

como fatores determinantes como falta de capital ou redução da valorização do 

recurso geológico que estaria a ser prospetado, razão pela qual a realização de minas 

de exploração não foi avançada. No entanto todos estes dados históricos que 

compreendem simples ocorrências, ou avançados trabalhos de cartografia, análise 

geoquímica, construção de galerias de prospeção, abertura de poços e trincheiras, 

realização de furos de sondagem carotados ou não, fornecem importantes dados 

sobre a mineralização e contextualização geológica, permitindo de base saber qual o 
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tipo de exploração feita no passado ou, caso isso não tivesse ocorrido, qual o tipo de 

material que pode ser utilizado atualmente para base do novo projeto. Existem vários 

dados de superior importância devido à quantidade de informação que estes nos 

podem facultar como o valor a que estes correspondem. Por exemplo, um testemunho 

de uma sondagem é um dado de elevado valor, pelo que deve ser preservado para 

que no futuro se necessário, possa se reinterpretado, reamostrado e analisado. 

O caso deste estudo, debruça-se na área de concessão de Ponte da Barca, que 

foi concessionada à empresa Klondike Gold Corp. em 2013, que realizou inicialmente 

alguns trabalhos de coleta bibliográfica e de visitas de reconhecimento e amostragem. 

Em 2014 a mesma foi adquirida pela empresa de prospeção Medgold Resources, LTD 

que atualmente detém os direitos de prospeção e pesquisa. Sita no noroeste de 

Portugal, nos concelhos de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca, foi alvo de uma 

colheita de dados históricos e bibliográficos, que pudessem ajudar a direcionar o tipo 

de prospeção a adaptar e consequentemente uma série de trabalhos de campo e de 

análise de resultados do avanço da prospeção. 

No decorrer deste documento, são referidos os dados em que está baseado este 

estudo, e as diversas metodologias aplicadas para melhor reconhecimento da área. O 

objetivo esperado é o de identificar a que tipo de mineralização o ouro está associado 

e qual a extensão em área, que podemos identificar como potencialmente económica. 

Como resultados obtivemos uma delimitação preliminar das zonas mineralizadas 

e identificou-se as potenciais estruturas subverticais de possanças variáveis entre 1cm 

e 2,5m, subverticais de tendências com direções NE-SW essencialmente filões 

quartzosos mineralizados em arsenopirite. Estes últimos já tinham sido descritos 

anteriormente por Neiva e Chorot, (1945), e Noronha e Ramos, (1993). 

 

Objetivos e estrutura do trabalho 

 

O objetivo deste estudo é o de identificar os tipos de mineralizações de ouro 

presentes na área de concessão de Ponte da Barca bem como o de identificar 

extensões de áreas de potencial económico. 

Na elaboração deste trabalho realizou-se um estudo geral sobre mineralizações 

de ouro no mundo, com principal enfoque no NW de Portugal. A acompanhar este 

estudo bibliográfico, também foi feito trabalho de campo englobando cartografia, 
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amostragem, análise de resultados acompanhados com o respetivo estudo de 

diferentes metodologias, e criação de mapas geológicos e preditivos com auxílio a um 

programa informático de SIG. 

O trabalho feito no campo inferiu em reconhecimento das duas áreas 

potencialmente mineralizadas e com historial de ocorrências mineralizadas, cartografia 

geológica de superfície e subterrânea, amostragem dos vários tipos de rocha e 

respetiva análise geoquímica, planeamento e amostragem de solos, análise estrutural 

de escala regional e local, e definição de zonas mineralizadas culminando numa 

proposta de trabalhos futuros. 

Este estudo provém de dados de trabalho desenvolvido pela empresa Klondike 

Gold Corp. iniciado em 2013 e continuado no presente ano de 2014 pela empresa 

Medgold Resources, da qual a parte prática tem o seu maior peso. 

Esta dissertação divide-se em duas partes, onde a primeira (Parte I) é uma 

análise teórica incidente no estudo bibliográfico, e uma segunda (Parte II) de cariz 

prático, onde são retratados os trabalhos práticos realizados e respectiva explicação 

teórica associada. No final é dada uma análise dos dados e respetivas considerações, 

uma breve proposta de trabalhos futuros e referências bibliográficas. 

 

Estrutura da dissertação: 

Parte I – Análise teórica: 

Capítulo 1: Importância do ouro e suas mineralizações 

Este capítulo aborda diferentes mineralizações de ouro, características e importância 

do ouro. 

 

Capítulo 2: Prospeção mineira 

Uma breve análise ao conceito de prospeção é dada neste capítulo. 

 

Capítulo 3: Enquadramento da área de estudo 
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Neste capítulo é feita uma descrição do enquadramento geográfico e geológico à 

escala regional e local da área de Ponte da Barca. 

 

Capítulo 4: Mineralizações ouro em Ponte da Barca 

São caracterizadas as ocorrências e estudos realizados em Ponte da Barca no 

passado (análise bibliográfica). 

 

Parte II – Parte prática 

Capítulo 5: Reconhecimento de áreas potenciais. 

Metodologia de identificação de áreas de interesse. 

 

Capítulo 6: Amostragem de rocha 

É descrito o tipo de material amostrado e quais os fatores que levam à sua seleção e 

uma breve análise de alguns resultados. 

 

Capítulo 7: Cartografia 

Este capítulo aborda a metodologia e material utilizado para cartografar a superfície 

das zonas de estudo à escala 1:1000 e 1:500 e subterrâneo à escala 1:50. 

 

Capítulo 8: Amostragem de solos 

É descrita a metodologia e uma breve análise de resultados desta amostragem. 

 

Capítulo 9: Considerações finais. 

São apresentadas neste capítulo uma conjuntura de considerações do estudo 

efetuado. É proposto uma série de trabalhos futuros para análise aprofundada. 





 

 

  



 

 
 

 

 

 

Parte I - Teórica 

  



 

 

  



 

 
 

 

 

Capítulo 1 
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1 - Importância do ouro e suas mineralizações 

 

1.1. Importância do ouro 

 

Tabela 1 - Características do ouro.  

 
GOLD 

Símbolo químico 
Au (da palavra em latim “Aurum”, que significa 

“brilhante”) 

Cor Amarelo dourado 

Densidade 
19 vezes mais denso que a água; 2 vezes mais denso 

que o chumbo. 

Ponto de Fusão 1064°C 

Ponto de Ebulição 2856°C 

Número Atómico 79 

Unidade de medição: 

quilates 
(Ouro puro  = 24 quilates) 

Adaptado de "Sustainable Gold Mining in Europe" fonte: 

http://www.euromines.org/publication/sustainable-gold-mining-europe-english-

language-version. 

Ao longo da nossa história, o ouro revela-se como um metal único e essencial. 

As suas propriedades físicas e a sua beleza natural fazem com que o ouro seja valioso 

e insubstituível. 
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Fig. 1 Aplicações do ouro em 2012. Fonte: "Gold Survey 2013, Thomson Reuters GFMS" 

 

O ouro é de fato a única matéria-prima que tem um valor enraizado há vários 

séculos na nossa cultura no que toca à ourivesaria, à estabilidade económica, e 

também na aplicação tecnológica. 

Devido às suas propriedades únicas, este tem sido explorado há centenas de 

anos, dos quais podemos ainda hoje encontrar trabalhos de exploração de ouro 

datados do império romano. 

Atualmente a prospeção e exploração de ouro têm uma responsabilidade 

ambiental e de segurança mais restritas, o que permite que a sua futura exploração 

seja sustentável. 

 

  



FCUP 
Mineralizações de ouro na concessão de Ponte da Barca 

13 

 

 
 

1.2. Europa e o ouro 

 

Apesar de a Europa ter diversos jazigos deste valioso metal, continua a importar 

mais do que o que produz para satisfazer as suas necessidades (Fig.2). 

 

Fig. 2 Gráfico de produção de ouro na Europa em relação à produção mundial. Fonte: "Gold Survey 2013, Thomson 
Reuters GFMS", (extraído de http://www.euromines.org/publication/sustainable-gold-mining-europe-english-language-

version). 

 

Assim, de forma a corrigir esse défice de produção em relação à sua 

necessidade, gera-se a necessidade de investir no estudo de prospeção de jazigos 

deste metal na Europa. Com isso, e aplicando esse modelo a escalas menores, 

Portugal vê-se potencializado para o investimento neste ramo como retratado neste 

estudo. 
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1.3. Mineralizações de ouro 

 

As mineralizações de ouro são há muito estudadas e categorizadas em 

diferentes tipos de génese e ambientes de deposição. 

As concentrações minerais ocorrem de acordo com um conjunto de fatores 

geológicos que levam à concentração anómala de um elemento. Para se afirmar que 

estamos perante de uma mineralização, é necessário que o teor desse elemento seja 

superior ao Clarke desse elemento. 

O ouro, com uma concentração média de 0,004ppm na crosta terrestre (Frimmel, 

2008), para que possa der explorado de forma rentável, tem de se concentrar 500 

vezes ou mais, ou seja, têm de intervir fatores que levem à sua concentração a este 

ponto. Normalmente um jazigo rentável tem de ter no mínimo teores aproximados de 

1g/t dependendo do método esperado de desmonte e consoante o contexto 

mineralizado, da tecnologia disponível, da procura, do custo de obtenção de licenças, 

do tamanho do jazigo, das suas reservas e principalmente da cotação atual desse 

metal. É relevante também acrescentar as condições do mercado de investidores que 

se torna a base de um projeto de prospeção. 

Segundo Tilsley (1990; Fig. 3), as concentrações de um depósito têm de ter uma 

fonte de elementos, um transporte e posterior concentração para formar um potencial 

depósito mineral. Com estes passos, esta concentração tem de ser preservada numa 

rocha encaixante. Só assim obteremos um jazigo. 
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Fig. 3 - Modelo conceptual para a formação de um depósito mineral (after Tisley, 1990) (adaptado). 

 

Os depósitos de Au com mais de 100t no mundo encontram-se segundo a 

seguinte figura 4 (Groves et al 1998): 

 

Fig. 4 - Distribuição de depósitos de Au superiores a 100toneladas (Groves et al 1998), em que os do tipo orogénicos 

são os de maior significância. 
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1.3.1. Tipos de mineralizações 

 

1.3.1.1. Au orogénico 

 

Em 1933, Lindgren definiu os jazigos de ouro mesotermais (orogénicos) como 

aqueles que se formavam entre 1 e 4,5 km de profundidade e a temperaturas de 200 a 

300ºC, Mais tarde Groves et al, 1998, indicou que poderia ser até cerca de 20 km com 

temperaturas entre os 200 e os 300ºC e passa a denomina-los por jazigos de Au do 

tipo orogénico, visto que são formados em contexto de placas convergentes; (Fig.5). 

Foi proposta uma outra classificação para todos os jazigos de ouro mesotermais, quer 

do Arcaico (os mais abundantes) quer do Proterozóico ou Fanerozóico, que os divide 

nas seguintes profundidades: 

-Epizonais (6 km; 150 - 300°C); 

-Mesozonais (6 - 12 km; 300 - 475°C); 

-Hipozonais (12 - 20 km; > 475°C) 

(Gebre-Mariam et al., 1985; Groves et al., 1998; Goldfarb et al., 2005). 
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Fig. 5 - Profundidade de formação e ambiente estrutural dos jazigos de ouro mesotermais (ou orogénicos), formados 

nas margens de placas convergentes (adaptado de Groves et al., 1998). 

Os jazigos de ouro orogénico têm várias designações dependendo do seu 

encaixante: 

- “greenstone-hosted” e “turbidite-hosted (lode) gold deposits” (Yukon, Canadá); 

- “slate belt-hosted gold deposits”; 

- “gold-only deposits”. 

Estes jazigos são os segundos maiores produtores a nível mundial de ouro, atrás 

dos paleoplacers de ouro sendo responsáveis por quase 20% da produção mundial 

(Hagemann and Cassidy, 2000). Os principais são os seguintes: Ashanti, Gana; Gol-

den Mile, Kalgoorlie, Austrália Ocidental; Homestake, South Dakota, E.U.A.; McIntyre - 

Hollinger, Timmins, Ontário, Canadá; Kolar, Índia; Kirkland Lake, Ontário, Canadá; 

Berezovsk, Rússia; Mother Lode, Califórnia, E.U.A.; Morro Velho, Minas Gerais, Brasil; 

Ballarat-Bendigo, Victoria, Austrália; Dome Mine, Ontário, Canadá; Kerr Addison, 

Ontário, Canada; Alaska-Juneau, Alasca, E.U.A. (Goldfarb et al., 2001, 2005; Groves 

et al., 2003), representados na fig. 6. 
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Fig. 6 - Distribuição geográfica de alguns dos maiores jazigos mesotermais de ouro (adaptado de Hutchinson, 1987 in 
Inverno 2011). 

 

A maior parte deste tipo de jazigos são de idade Arcaica, com idades 

predominantemente de 2800 a 2550 Ma (Hutchinson, 1993; Goldfarb et al., 2001, 

2005; Groves et al., 2003 in Inverno, 2011). 

Os  jazigos orogénicos ocorrem geralmente nas proximidades (ou no interior) de 

um “stock” intrusivo de rochas ácidas porfiríticas ou em níveis pouco espessos de 

rocha vulcanoclástica ácida, o minério (Au) também está presente na interface vertical 

ou lateral de rochas vulcânicas ou sedimentares que, por vezes, definem um 

alinhamento, falha ou zona de cisalhamento regional por norma paralelo ou sub-

paralelo à estratificação nos terrenos vucânicos do Pré-câmbrico e nas margens dos 

terrenos acrescidos do Paleozóico, associados a zonas de falha e cisalhamentos 

secundários (Inverno, 2011). 

 

1.3.1.2. Au associado a intrusão 

 

Estes tipos de jazigos são de idade Fanerozóica, distais das margens 

convergentes, localizadas em margens cratónicas em posição para o interior do 

continente relativamente aos jazigos de pórfiros de Cu-Au-Mo e epitermais de Au ou 

em “back-arc” podem ainda ocorrer em ambientes de colisão continental associados a 

zonas de subducção com intrusões a poucas centenas de quilómetros (Inverno, 2011).  



FCUP 
Mineralizações de ouro na concessão de Ponte da Barca 

19 

 

 
 

Encontram-se encaixados quer na própria intrusão, quer no exo-contato (jazigos 

proximais) ou mais distais relativamente à intrusão (a 0,5-3 Km), encaixados 

geralmente em xistos ou rochas vulcânicas (fig.7). 

 

Fig. 7 - Modelo proposto das mineralizações de Ouro IR. (Groves et al., 2005) (adaptado). 

As intrusões são de composição granítica a granodiorítica dando origem a 

grandes batólitos, pequenos plutões e pequenos “stocks” e domos porfiríticos, diques 

e filões-camada (Inverno, 2011). 

Geralmente a intrusão é contemporânea da mineralização, formada num estádio 

tardio da orogénese após o pico de metamorfismo regional, o que na maioria dos 

jazigos existentes e principalmente na prospeção dos mesmos, pode trazer dúvidas 

relativamente à sua origem (orogénico ou intrusiva). 

Este tipo de mineralizações tem algumas contradições no que diz respeito à sua 

classificação devido à sua assinatura geoquímica ser bastante semelhante com aos 

jazigos orogénicos (Inverno, 2011): 

- Metais: As intrusões podem conter W-Bi-Te; 

- Estrutura: Au relacionado com intrusão profunda, tem influência regional;  
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- Alteração: Albite, quartzo; 

- Fluidos: Baixa salinidade, H2O-CO2-(CH4). 
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2 - Prospeção mineira 

 

A prospeção mineira reflete-se como a fase mais importante da indústria mineira, 

pois é esta que vai definir em caso de sucesso, o volume, quantidade, teor, e forma do 

corpo mineralizado bem como o método de desmonte a aplicar. ou seja, o que o vai 

tornar um jazigo económico. 

Esta envolve várias ciências e técnicas e pode-se afirmar que consiste no estudo 

principal que leva ao sucesso a produção de um material geológico. 

É um estudo que envolve à partida grande investimento sem retorno pois nesta 

fase não há produção, pelo que se restringe à quantidade de investimento às várias 

etapas que dela fazem parte e nem sempre têm sucesso. 

Esta depende diretamente da necessidade do recurso alvo e do valor do mesmo 

que varia segundo a lei da oferta e da procura. Pelo que, se por exemplo a procura for 

reduzida, o valor do recurso irá baixar e vice-versa. 

A prospeção mineira é dividida em várias etapas (figura 8) em que num exemplo 

normal de prospeção de raiz, debruça-se no estudo exaustivo de dados históricos 

desde antigas explorações mineiras que podem datar vários anos a. C. Daí a 

importância de serem previamente catalogadas as ocorrências e a sua localização. 

Podem também ser compilados dados mais recentes de prospeção e/ ou de 

explorações antigas feitas por entidades públicas ou privadas, estudos académicos 

relevantes ao entendimento destas ocorrências e também através de estudos de 

geologia regional, culminando numa associação das características geológicas, 

estruturais e bibliográficas com a presença do metal a ser prospetado. 
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Fig. 8 - Relação entre fator de risco e investimento em relação ao avanço dos trabalhos de prospeção. 

 

Caso haja sucesso nesta identificação, pode-se avançar para uma fase de 

reconhecimento e identificação de trabalhos antigos e de “pathfinders” que induzam a 

presença de ouro. Neste caso, e se a bibliografia providenciou conhecimento destes 

elementos, pode ser confirmada de uma forma geral e rápida a validação em campo 

desta informação. 

Após esta análise preliminar, normalmente é seguido um estudo de validação de 

alguns teores e de identificação do minério associado. Nesta fase, explícita nesta 

dissertação, é de grande importância a sua seleção cuidadosa devido ao risco de 

incerteza e ao orçamento disponível para tal tarefa. 

Numa fase posterior podem ser aplicadas várias metodologias de prospeção 

desde a aquisição de cartografia geológica e/ou criação de cartografia de pormenor 

dependendo da escala do projeto. Esta fase eleva os gastos na prospeção mas o grau 

de incerteza é reduzido no caso de sucesso na identificação de estruturas 

mineralizadas e do contexto em que estas estão introduzidas. 

Sucessivamente, e conforme o desenvolvimento do projeto a nível de informação 

e de certezas, o tipo de amostragem pode variar de acordo com a percentagem de 

afloramentos disponíveis e da sua extensão no espaço. Nestas pode-se destacar 

amostragem de sedimentos de corrente, de solos, rocha, amostragem de canal e 

estudos petrográficos. 
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Numa fase avançada de um projeto pode ser necessário a abertura de 

trincheiras ou poços e posteriormente a elaboração de uma campanha de sondagens. 

Nesta ultima, de valor acrescido e de maior risco, obtém-se a informação em 

profundidade da disposição do jazigo alvo. Sendo sondagem carotada obtém-se 

informação visível da mineralogia, zonas mineralizadas de interesse e a sua extensão. 

Conforme os dados recolhidos de todas as fases de prospeção culminadas com uma 

interpretação válida e creditada, pode-se então avançar para o cálculo de reservas do 

jazigo, determinando-se o seu potencial económico e qual o método de desmonte 

mais apropriado em caso de sucesso. Análises socio-ambientais são tidas em conta 

aquando de um estudo de fiabilidade e são cruciais para o avanço da exploração. 
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3 - Enquadramento da área de estudo 

 

3.1. Enquadramento Geográfico 

 

A área concessionada designada por Ponte da Barca diz respeito a uma área 

com cerca de 47 km2, localizada no norte de Portugal, a cerca de 75 km a Nordeste do 

Porto, englobando porções dos concelhos de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez 

pertencentes ao distrito de Viana do Castelo (figura 9). 

 

 

Fig. 9 - Localização da área de concessão. À esquerda mapa de distritos de Portugal extraído de: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Mapa_de_Portugal_-_Distritos_plain.png. À direita, localização da 

área de concessão sobreposta no mapa "OpenstreetMap". 

 

Esta área, pertencente ao contrato Nº MN/PP/016/13, area de atribuição de 

direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de w, sn, au, ag, cn, zn, pb, 

as, sb, assinado com a DGEG, e é delimitada pelo polígono cujos vértices, em 

coordenadas WGS84 UTM Zona 29N, são os representados na seguinte tabela:  
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Tabela 2 Vértices da área de concessão de Ponte da Barca (WGS84 UTM Zona 29N) 

Vértices Meridiana (m) Paralela (m) 

1 560370,705 4627765,594 

2 552732,849 4627493,877 

3 551961,031 4625828,522 

4 552349,844 4624850,691 

5 549469,398 4624822,289 

6 549234,399 4630653,293 

7 460385,678 4631493,895 

   

 

Sobrepõe-se às Folhas n.ºs 29 Ponte da Barca, 30 Germil (Ponte da Barca), 17 

Lindoso (Ponte da Barca) e 16 (Arcos de Valdevez) dos serviços cartográficos do 

exército à escala 1:25000. (fig. 10) 

 

Fig. 10 - Área de implantação de Ponte da Barca em Cartografia Militar do Exército à escala 1/25000 (folhas 16, 17, 29 

e 30). 
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Nas folhas 29 e 30 da cartografia militar do exército, estão retratadas vários 

relevos importantes em zonas montanhosas como o maciço do Gerês a chegar aos 

1235m (Pé do Cabril) e o Junco (1178). No entanto para W (área de concessão), este 

relevo atenua-se, apresentando colinas e cabeços. Toda a área abrangida pelas 

cartas é dominada principalmente pelos vales profundos dos dois principais rios (Lima, 

e Homem) e dos seus afluentes. O rio Homem tem como direção principal NE-SW e o 

Lima (presente na área de concessão) E-NE, sendo desviado depois de Ponte da 

Barca para NE-SW. Estes seguem linhas tectónicas importantes marcadas pelas suas 

características retilíneas bem como pela localização no fundo dos vales de nascentes 

mineromedicinais (Medeiros et al, 1975).  

A acessibilidade à área dá-se sem dificuldades devido à proximidade da cidade 

de Ponte da Barca e Arcos de Valdevez. 

As zonas onde se localiza o trabalho efetuado nesta dissertação, representadas 

nas figuras.11, 12 e 13, afastadas por aproximadamente 4kms e são elas Vila Nova de 

Múia e Côto da Cruz respectivamente, onde encontramos em cada um dos casos uma 

elevação topográfica em relação aos relevos envolventes de 145m e 132m 

respetivamente conforme as figuras: 

 

Fig. 11  -  A: Zona de trabalhos Vila Nova de Múia e Côto da Cruz sobreposta na folha 29 do Instituto Geográfico do 
exército (1:25000) à escala 1:1000.  
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 Fig. 13 - Côto da Cruz 

Fig. 12 - Vila Nova de Múia 
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3.2. Enquadramento Geológico Regional 

 

A unidade hercínica da Península Ibérica (fig. 14) é caracterizada pela existência 

de várias Zonas Geotectónicas, com características paleogeográficas, tectónicas, 

metamórficas e plutónicas distintas (Julivert et al, 1974). 

 

Fig. 14 - Enquadramento da área de estudo nas Unidades Geotectónicas de Portugal (adaptado de Julivert et al. 1974); 
in Vera, 2004. 

 

A área de prospeção objeto desta dissertação localiza-se ao longo da fronteira 

entre a Zona Centro-Ibérica (ZCI) e a Zona Galiza-Trás-os-Montes (ZGTM). As 

unidades são interpretadas como terrenos movimentados, por forças compressivas 

durante a Orogenia Hercínica, o que revela diversos episódios tectono-metamórficos e 

numerosas associações litológicas. 

A ZCI, zona geotectónica que corresponde aos terrenos autóctones, é delimitada 

a oeste pela zona de cisalhamento Porto-Tomar-Ferreira do Alentejo com orientação 

NNW-SSE e a sul e sudoeste pela zona de cisalhamento Tomar-Badajoz-Córdova 

com uma orientação WNW-ESSE a NW-SE.  

A ZGTM apresenta várias zonas de cisalhamento, constituindo o cisalhamento 

do vale do Rio Lima uma das mais interessantes do ponto de vista de potencial 

aurífero, do qual se pode destacar a sua ligação aparente com a mineralização de 

Côto da Cruz. 

A litologia prende-se essencialmente em granitos hercínicos porfiroides de duas 

micas e/ou biotíticos. 
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A cadeia Varisca resultou de várias fases de deformação dúctil, em que a fase 

D1 gerou dobras com orientações e vergências diferentes, consoante se trate de 

terrenos alóctones, parautóctones ou autóctones, mas com uma orientação 

predominante NW-SE. D2, representada sobretudo no alóctone e no parautóctone, 

decorre da fase D1, com formação de dobras deitadas com flanco inverso muito curto. 

A fase D3 abrangeu todos os terrenos de modo idêntico, originando dobramento largo 

e de pequena amplitude, de plano axial vertical. 

Contemporaneamente, desenvolverem-se zonas de cisalhamento dúctil, verticais 

seguidos por um outro período, tardi- e pós-D3, onde ocorreu deformação dúctil-frágil 

e frágil. Estes últimos desenvolveram sistemas conjugados de fraturas com principal 

direção NNE-SSW e o conjugado com direção NNW-SSE (Ribeiro, 1974; Noronha et 

al, 1979; Dias & Ribeiro, 1995; in Noronha et al, 2013). 

As principais mineralizações de Au nestes terrenos estão associadas a grandes 

zonas de cisalhamento dúctil sin-D3, ocorrendo em diversos contextos geológicos os 

granitos biotíticos tardi a pós-tectónicos (e.g.: Grovelas, Vila Nova da Muia), granitos 

de duas micas sin-tectónicos (Melgaço, Entre-Ambos-os-Rios, Monte Faro, Jales, 

Penedono) e rochas metassedimentares Paleozóicas (Arga, Portela das Cabras, 

Cerdeira, Gralheira, Três- Minas, Vale de Campo, Vale de Égua, Velhaquinhas, 

Penabeice, Freixeda, Valongo) (Noronha e Ramos, 1993). 
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3.3. Geologia local 

 

A área definida pela concessão encontra-se maioritariamente inserida na folha 5-

B da Carta Geológica de Portugal à escala 1/50 000, dos então designados Serviços 

Geológicos de Portugal conforme figura 15. (Mapa à escala e respetiva legenda no 

anexo 1). 

 

Fig. 15 Área de Ponte da Barca num excerto da carta geológica 5-B à escala 1/50000 

 

Segundo interpretação da carta e da notícia explicativa 5-B (Medeiros et al 

1975), no mapa Geológico de Ponte da Barca predominam rochas graníticas e rochas 

filonianas de quartzo, aplito-pegmatito bem como básicas. As rochas graníticas são 

predominantemente porfiroides de grão grosseiro e de grão médio calco-alcalino, 

monzonítico de duas micas, predominantemente biotítico. Ocorre também uma 

mancha granítica não porfiroide de grão grosseiro ou médio a grosseiro. 

Os megacristais de feldspatos no granito porfiroide são brancos ou acinzentados 

com dimensões variáveis, chegando a medir 7cm conforme ilustra a figura 16. 

 



38 FCUP 
Mineralizações de ouro na concessão de Ponte da Barca 

 

 

 

 

 

 

 

O feldspato mais abundante é a plagioclase (Neiva e Chorot, 1945) estando 

presente na rocha como megacristal ou na matriz. Os feldspatos encontram-se 

normalmente zonados, com núcleos mais cálcicos do que nos bordos.  

O quartzo ocorre principalmente na matriz e em inclusões nos feldspatos. Ou em 

rochas filonianas e halos de alteração dos filões Os filões mineralizados preenchem 

fendas de tração D3 reativadas em episódios posteriores. As primeiras fases 

mineralizantes podem correlacionar-se com o fluxo hidrotermal induzido por 

granitóides tardi-D3. (Pereira et al., 1993). 

A biotite é bastante abundante, com transformação dos seus bordos em 

pequenas palhetas de moscovite com exsudação de ilmenite, pirrotite e magnetite. 

Também ocorre transformação da biotite em clorite e epídoto ao longo dos planos de 

clivagem.  

Também é verificada a ocorrência de inclusões de zircão em minerais como a 

biotite. 

A moscovite ocorre principalmente no granito de grão grosseiro ou médio a 

grosseiro sendo que em menor quantidade que a biotite. 

 

Neiva e Chorot (1945) descrevem também estes granitos, indicando a passagem 

lateral destes granitos porfiroides a granito de grão médio de duas micas, em que não 

é visível nenhum limite nítido entre estes dois granitos. O mesmo é verificado em 

campo na região de Vila nova de Múia. 

  

Fig. 16 - Mega feldspato em granito porfiroide biotítico. Vila Nova de Múia 
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4 - Mineralização de ouro em Ponte da Barca 

 

Em 1945, Neiva e Chorot realizaram uma campanha de estudo de alguns jazigos 

no Norte de Portugal, mais especificamente de ouro. Essa campanha tinha em vista a 

identificação de jazigos que até à data não eram exploráveis. Assim, identificaram-se 

através de processos químicos em diferimento do método tradicional da bateia devido 

à dificuldade de pulverização do material de modo a libertar o ouro, algumas 

ocorrências deste metal retratadas na Fig. 17 das ocorrências de ouro. 

 
Fig. 17 - Ocorrências mineiras na zona de Ponte da Barca (adaptado de Neiva e Chorot, 1945) 

Nesta pesquisa, descrevem a ocorrência do ouro principalmente associada a 

filões de quartzo e filões pegmatíticos de ganga quartzosa. Estes filões são descritos 

como sendo zonados (fig. 18), em que os seus núcleos são mais quartzosos e os 

bordos constituídos por quartzo e feldspato com presença de biotite e principalmente 

moscovite. A mineralização visível destes filões está associada a arsenopirite, rara 

pirite e ainda mais raramente calcopirite, no qual nas expedições de campo não foi 

possível verificar a existência de calcopirite visível. É na arsenopirite que está incluído 

o ouro, bem como o mesmo é observado em pequenas pontuações no quartzo. Os 

autores referem também a ocorrência de outros minerais existentes nestes pegmatitos 
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tais como a volframite e cassiterite, estes também não verificados no campo aquando 

da realização deste trabalho de pesquisa. 

 
Fig. 18 - Esquema de pegmatito aflorante na região. 1- Granito porfiroide biotítico; 2-arsenopirite; 3-Quartzo; 4-

Feldspato. (adaptado de Neiva e Chorot, 1945). 

 

Estes filões pegmatíticos ocorrem nas mais variadas direções, no entanto é 

notado uma preferência NE-SW (N60º). 

No contexto das áreas de estudo desta dissertação, os autores (Neiva e 

Chorot,1945) indicam que em Côto da Cruz (uma das áreas de estudo) é reconhecido 

pelo entrecruzamento de filões. Estes filões pegmatíticos têm proporções semelhantes 

de quartzo e feldspato no entanto são rejeitados por falhas preenchidas por 

pegmatitos posteriores, mais ácidos devido à sua constituição maioritariamente de 

quartzo. São mineralizações características destes filões, a volframite, cassiterite, 

arsenopirite e pirite, contendo estas duas últimas, ouro e prata. 

Associado a estes filões encontra-se também nas paredes de contacto com o 

granito encaixante, um greisen foliado ou bandado que se caracteriza por ter uma cor 

amarela esverdeada, de grão médio a fino de moscovite e quartzo maioritariamente, 

mas também pirite, arsenopirite e cassiterite. Conforme visível na figura 19 e 20, este 

tipo de alteração de contacto feita pela intrusão dos filões de quartzo, tem 

aproximadamente uma espessura de 50cm a 1 metro, no caso do maior filão de 

quartzo encontrado no local (1,08m). 
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Neste possível greisen verificamos a existência foliada de alteração de sílica 

moscovite, com mineralização em arsenopirite e alteração para escorodite na foliação 

e disseminada em pontuações milimétricas a centimétricas no quartzo em forma de 

bolsadas. 

Tanto o greisen como o próprio filão encontram-se bastante fraturados na 

direção aproximada N80º a N110º e predominantemente N-S fazendo assim prever 

que os filões mineralizados ocorrem em fraturas provenientes destas duas forças 

conjugadas. originando estruturas N60º aproximadamente. 

A região de Côto da Cruz é descrita como tendo sido alvo de vários trabalhos de 

prospeção/ exploração como galerias, poços e sanjas. Nestes trabalhos foi possível 

identificar alguns filões e suas direções preferenciais N80º e E-W, de inclinação de 

cerca de 80º tanto para NW como para SE. Estes apresentam como principal 

mineralogia: quartzo leitoso, fraturado e preenchido por arsenopirite e seu mineral de 

alteração, a escorodite; feldspatos caulinizados; moscovite em palhetas grandes nas 

fraturas do quartzo; arsenopirite fina disseminada no quartzo e alinhada em fraturas do 

mesmo; pirite cúbica mas rara; ouro e prata encaixados nos sulfuretos e no quartzo 

em pequenas pontuações. 

Esta avaliação permitiu a Neiva e Chorot criar uma cronologia de 

acontecimentos geológicos segundo o seguinte esquema: numa fase inicial, deram-se 

fortes enrugamentos resultantes de movimentos orogénicos, seguidos por intrusões 

graníticas de magma diferenciado por cristalização fracionada (granitos porfiroides, 

granitos de duas micas mais rico em biotite e o de grão médio de duas micas), que 

consequentemente foram fraturados a nível regional e preenchidas essas fraturas por 

magmas aplito-pegmatíticos. Deram-se várias fases de fracturação resultantes de 

movimentos de ascensão ténues, que originaram falhas que rejeitaram os pegmatitos 

e intrusões de magmas diferenciados, permitindo a deposição e cristalização de vários 

Fig. 20- Greisen de alteração, mineralizado. Côto da Cruz Fig. 19 - Filão de quartzo mineralizado. N110º;subvertical. 
Côto da Cruz 
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minerais. Numa fase tardia deu-se a precipitação de quartzo, moscovite, ouro e prata, 

e sulfuretos em fissuras. 

A área mineralizada de Ponte da Barca está portanto, segundo Neiva e Chorot, 

toda ela relacionada com filões de pegmatito e filões de quartzo associado. Ou seja, 

as mineralizações auríferas ocorrem em estruturas filonianas simples, com ganga 

predominantemente quartzosa, ou complexas. Isto é, filões quartzosos associados a 

aplitopegmatitos (filões zonados), que foram, em alguns casos, objeto de trabalhos 

mineiros que remontam aos tempos da ocupação romana. 

 

Estas estruturas ocorrem em contextos geológicos variados que segundo 

Noronha & Ramos (1993) podem ser:  

1) encaixadas em granitóides biotíticos com plagioclase cálcica tardi a pós-

tectónicos como em Grovelas e Vila Nova da Múia (Ponte da Barca);  

2) encaixadas em granitos de duas micas sintectónicos como em Entre-

Ambos-os-Rios (Ponte da Barca) e Melgaço, e 

3) encaixadas em rochas metassedimentares no contato de formações 

graníticas como em Portela das Cabras e Arga de Cima (contacto NE do 

maciço de Arga).  

As atitudes dominantes daquelas estruturas são N40°E a 70ºE, (verificado na 

área de Entre Ambos-os-Rios, Côto da Cruz e Vila Nova de Múia) (Portela das Cabras, 

Grovelas, V. N. Muia e Entre-Ambos-os-Rios). Todas estas estruturas são em geral 

subverticais. De sublinhar que as estruturas filonianas aparentam frequentemente 

evidências de deformação, cisalhamentos do tipo dúctil-frágil e que a mineralização é 

mais notória nessas zonas. É ainda importante referir o alinhamento N50ºE, definido 

pelas ocorrências de Portela das Cabras, Grovelas e Entre-Ambos-os-Rios 

materializado na figura 21. 
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Fig. 20 - Distribuição das principais ocorrências de ouro no N de Portugal (1 a 22). Adaptado de Noronha & Ramos 
(1993). 

I-Sedimentos Meso-Cenozoicos; II-Granitos biotíticos pós-D3; III-Granitos biotíticos tardi e tardi a pós-D3; IV-Granitos 
de duas micas sin-D3; V-Granitos biotíticos sin-D3; VI-Complexos polimetamórficos de Bragança e Morais; VII-Rochas 

metassedimentares; VIII-Cisalhamentos. (adaptado). 

 

Nesse mesmo estudo, Noronha & Ramos (1993) ao microscópio metalográfico e 

à microssonda eletrónica, atribuíram às associações minerais vários estádios de 

deposição. Em que no caso de V. N. de Múia, está caracterizado um estádio ferro-

arsenífero principalmente ligado à associação de arsenopirite, pirite, bismutinite, 

bismuto, ouro, electrum, tungstatos, cassiterite, estanite, molibdenite, calcopirite, 

blenda, galena e sulfossais de bismuto. A associação química-mineralógica mais 

frequente em Vila Nova de Múia, Portela das Cabras, Entre-Ambos-os-Rios, Grovelas, 
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Melgaço e Penedono é caracterizada pela associação de As-Fe-Bi-Ag-Au-(W-Mo-Sn-

Cu-Pb-Zn), representado pela ocorrência de arsenopirite-pirite-bismutinite-ouro nativo-

electrum-bismuto nativo-tungstite-calcopirite-sulfossais de bismuto e prata. O ouro 

ocorre sob a forma de ouro nativo num estádio ferro-arsenífero incluído nos sulfuretos 

e no quartzo. 
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5 - Reconhecimento de áreas potenciais 

 

Após análise bibliográfica referente à área de concessão, procedeu-se à 

validação dos dados com observações de campo. 

Esta verificação debruçou-se pela visita a algumas áreas em pormenor, tentando 

comprovar as descrições de trabalhos antigos e respetivas localizações, descrever 

pequenas nuances que indicassem a topografia do local, bem como diretamente pela 

análise de mapas. Complementando este reconhecimento, foi feita uma breve 

observação geológica, aproveitando para descrever os diferentes graus de alteração e 

texturas dos granitos ali encontrados e a identificação de mineralizações presentes. 

 

5.1. Vila Nova de Múia 

 

Vila Nova de Múia é identificada como uma zona com bastantes habitações e 

campos agrícolas. Sita na margem esquerda do Rio Lima, é uma zona também de 

relevo algo acentuado, contextualizada numa área de terrenos privados agrícolas e/ou 

florestais. 

Os trabalhos de reconhecimento ali realizados focaram-se inicialmente na 

tentativa de observação e contextualização dos granitos expostos nos cortes das 

estradas e pelo contato com alguns populares. Foi assim possível identificar trabalhos 

antigos como galerias de prospeção e alguns afloramentos que evidenciaram granitos 

alterados quer por caulinização, quer por silicificação intensa e mineralizações tais 

como amostras de filão mineralizado em arsenopirite (fig. 22), e de granito também ele 

mineralizado pontualmente por pequenos nódulos de arsenopirite (fig.23), escorodite e 

óxidos de ferro (fig. 24). 
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Fig. 21 - Arsenopirite disseminada.   Fig. 22 - Quartzo mineralizado com arsenopirite. 

 

Fig. 23 - Óxidos de ferro em granito alterado. 

Estes indicativos permitiram avaliar a extensão da área mineralizada muito 

preliminarmente e definir a estratégia de trabalhos a efetuar. 

 

5.2. Côto da Cruz 

 

Côto da Cruz é uma área definida neste ponto de prospeção, como uma área 

relativamente pequena com cerca de 500m por 500m com topografia irregular perto do 

Rio Lima na freguesia de Tamente. 

Referida no Relatório das Pirites Auríferas e por Neiva e Chorot (1945) como 

sendo uma área mineralizada em ouro nos filões de ganga quartzosa e por filões 

aplito-pegmatíticos. Estes trabalhos referem a existência de vários trabalhos antigos, 

sendo eles galerias de prospeção, trincheiras, poços e sanjas. Estes trabalhos foram 

visitados e identificados na fase de reconhecimento, no entanto nem todos eles estão 

ainda presentes, podendo estar destruídos/ abatidos ou simplesmente tapados por 

construções. 

Neste reconhecimento, tomou-se em conta observações da geologia, como 

alterações, alguns filões, mineralizações e o contexto espacial do possível jazigo, ou 

seja, as implicações nos métodos de prospeção a aplicar devido ao seu tamanho, às 
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construções ali existentes, tipos de ocupação dos terrenos e o grau de exposição de 

rocha. Identificou-se como sendo uma área bastante vegetada. Foi possível também 

graças a uma construção recente indicada pela população como sendo um campo de 

futebol, identificar o granito exposto e os respetivos filões mineralizados. Alguns 

trabalhos antigos também foram identificados como uma trincheira e uma galeria com 

entrada dificultada pelo abatimento parcial da sua entrada. 

Estas notas de reconhecimento permitiram definir alvos dos trabalhos a seguir 

posteriormente. 
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6 - Amostragem de rocha 

 

Ao longo deste trabalho foram recolhidas várias amostras de rocha in situ e 

soltas em toda a área de Múia e Côto da Cruz com o objetivo de identificar teores, e 

associar estes com o tipo de mineralização. Esta amostragem é feita também para 

identificar a continuidade da mineralização em zonas desconhecidas e também, numa 

fase futura, os valores de cada tipo de rocha mineralizada podem condicionar o 

potencial económico do jazigo. 

Foi um método que acompanhou várias fases da prospeção desde o 

reconhecimento à cartografia. 

 

6.1. Metodologia 

 

Para este tipo de amostragem, teve-se em conta vários fatores tais como uma 

descrição litológica, textural, mineralógica, tipo de alteração caso esta existisse e o 

tipo de mineralização. Foi recolhido um ponto GPS para localização espacial para ser 

mais tarde complementada com cartografia ou outro tipo de trabalho. Quando se 

tratava de uma amostra in situ, e esta se encontrava numa estrutura filoniana ou 

fratura, foi retirada a sua atitude, possança e extensão. 

As amostras em média contêm cerca de 1kg de peso para normalização da 

amostragem e foram enviadas para um laboratório credenciado para análise 

multielementar. 

Esta amostragem foi feita em várias fases da prospeção. Na fase de 

reconhecimento e juntamente com o levantamento cartográfico. 

 

6.2. Resultados 

 

Foi escolhida esta seleção de elementos com base na bibliografia pesquisada, 

afim de se poder obter uma validação das relações de elementos e dos seus teores. 



62 FCUP 
Mineralizações de ouro na concessão de Ponte da Barca 

 

O resultado encontra-se nas tabelas 3 e 4.para Au, Ag e As. 

Tabela 3 - Análise de elementos para amostras recolhidas em Vila Nova de Múia 

Amostra Au_ppm Ag_ppm As_ppm 

1 5,75 8,18 >10000,00 

2 3,49 7,45 >10000,00 

3 3,59 7,51 >10000,00 

4 9,90 1,70 >10000,00 

5 1,02 14,52 >10000,00 

6 1,18 26,29 74,70 

7 0,12 1,37 6798,30 

8 0,02 2,26 9473,00 

9 3,95 8,56 >10000,00 

10 <0,01 <0,20 10,00 

11 0,02 <0,20 106,00 

12 <0,01 0,60 26,00 

13 14,80 86,60 >10000,00 

14 0,74 0,60 >10000,00 

15 0,05 0,30 6090,00 

16 5,30 15,80 >10000,00 

17 0,08 0,30 5330,00 

18 0,46 2,20 >10000,00 

19 1,04 1,90 >10000,00 

20 0,18 0,50 6350,00 

 

Tabela 4 - Análise de elementos para amostras recolhidas em Côto da Cruz 

Amostra Au_ppm Ag_ppm As_ppm 

1 0,41 22,08 >10000.0 

2 0,94 2,51 >10000.0 

3 1,06 6,17 >10000.0 

4 0,35 15,58 >10000.0 

5 0,07 0,82 >10000.0 

6 4,65 15,89 >10000.0 

7 0,37 0,76 >10000.0 

8 0,82 3,11 >10000.0 

9 1,94 2,98 >10000.0 

10 1,56 0,41 >10000.0 

11 0,71 0,38 >10000.0 

12 0,24 4,65 >10000.0 

13 0,29 0,16 7836,40 

14 0,34 0,15 4668,40 

15 18,40 69,30 >10000.0 

16 0,20 0,55 4607,50 

17 0,027 0,070 2569,40 
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18 0,030 0,09 2518,60 

19 <0.005 0,46 326,60 

20 <0.005 0,00 8,60 

21 10,00 1,88 >10000.0 

22 20,70 3,92 >10000.0 

23 35,30 11,45 >10000.0 

24 0,12 0,13 521,10 

25 0,72 2,08 >10000.0 

26 0,04 0,59 >10000.0 

27 0,06 0,51 2610,90 

28 0,08 4,79 >10000.0 

29 2,91 0,91 >10000.0 

30 18,00 50,04 >10000.0 

31 8,85 5,26 >10000.0 

32 0,05 11,55 >10000.0 

33 0,78 0,05 1312,90 

34 1,70 0,90 >10000.0 

35 1,60 2,08 >10000.0 

36 2,74 2,60 >10000.0 

 

6.3. Interpretação 

 

Estes valores mostram o teor de ouro na rocha amostrada, mas também dão 

informação importante em relação ao tipo de mineralização, às associações entre 

elementos, e uma correlação entre a rocha portadora e o tipo de teor que esta pode 

conter. 

 

Gráfico 1 - correlação Au-As 
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Em relação às correlações feitas entre vários elementos e o ouro, podemos 

concluir que este está diretamente relacionado com a presença de As, e que o seu 

teor em relação à prata não é tão direto, podendo-se interpretar que o mesmo não 

está diretamente mineralizado em conjunto, ou seja, o ouro pode surgir em diferentes 

tipos como electrum onde o teor de prata poderá ser mais elevado, e como ouro livre 

em que a prata não está diretamente relacionada com a presença de ouro o mesmo foi 

verificado por Noronha e Ramos, (1993) definindo a ocorrência de ouro com prata e 

ouro livre muito puro em fraturas no quarzto. 

Existe uma correlação do ouro com Bi (Gráfico 2), que indica um tipo de 

mineralização de origem intrusiva, que no entanto não é possível propor sem que mais 

dados sejam recolhidos e avaliados. 

 

Gráfico 2 - Correlação Au-Bi (ppm) 
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6.3.1. Exemplos de amostras colhidas 

 

 

 

6.3.2. Interpretação de resultados 

Para efeitos de visualização da área de interesse é de esperar que a dispersão 

destas amostras mostre uma direção preferencial. Neste caso o mesmo não é possível 

interpretar com precisão devido à área relativamente pequena de cada um dos 

projetos alvo, pois caso estivesse-mos a referir uma área de extensão maior, 

poderíamos analisar esta dispersão e restringir a área de interesse no bordo das 

amostras de teores mais reduzidos. 

 

Fig. 25 - Filão de quartzo 
mineralizado bastante fraturado 
preenchido por arsenopirite e 
escorodite. 

Fig. 24 - Amostra de filão de quartzo com 
arsenopirite e óxidos de ferro. 
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7 - Cartografia 

 

A cartografia geológica proporciona informações importantes no contexto 

mineralizante pois é esta que nos vai indicar quais os processos que levaram à 

mineralização anómala de um elemento, a disposição das diferentes estruturas como 

filões e falhas e contactos geológicos. Oferece também zonamentos de alteração. 

Esta, dependendo da escala a que trabalhamos oferece maior ou menor detalhe de 

acordo com a informação que pretendemos. Neste estudo foram usadas duas escalas 

em que a primeira ofereceu uma visão geral do contexto mineralizado dos dois 

projetos de prospeção da área de concessão. Já no caso da segunda fase de 

cartografia, esta foi motivada pela falta de elementos geológicos aflorantes e à 

importância estrutural que o jazigo aparenta ter. 

Todos os dados de GPS foram recolhidos no sistema de coordenadas 

Projetadas em UTM WGS84 Zona 29N. 

 

7.1. Cartografia 1:1000 

 

Numa fase inicial, para melhor compreender o contexto geológico local e ter um 

documento que validasse a informação visual numa projeção espacial, foi determinada 

uma campanha de cartografia à escala 1:1000 

 

7.1.1. Metodologia 

 

Para a realização da cartografia à escala 1:1000 foi utilizado um mapa em 

branco no formato A3 com uma grelha georreferenciada no mesmo sistema de 

coordenadas escolhido, acompanhado com a carta militar à escala 1:25000 mas com 

a aproximação 1:1000 igual à qual se trabalhou. 

As considerações para este trabalho focaram-se nos seguintes pontos: 

 Delimitações de afloramentos e rochas soltas; 
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 Indicação de ocorrências de trabalhos antigos; 

 Descrição litológica; 

 Descrição Textural; 

 Mineralogia; 

 Mineralização; 

 Alteração; 

 Medição e registo de atitudes de rochas filonianas e fraturas; 

 Registo de ocorrências de trabalhos antigos; 

 Levantamento com auxílio de um GPS no sistema adotado. 

  

7.1.2. Resultado 

 

Com este trabalho concedeu-se os seguintes mapas (figuras 27 e 30) que 

compilam toda a informação recolhida no campo com base em observações e 

medições e posterior interpretação tendo em conta dados topográficos extraídos das 

cartas militares. 

 

7.1.3. Interpretação 

 

7.1.3.1. Vila Nova de Múia 

 

No geral, Vila Nova de Múia apresenta uma única litologia tal como se pode 

verificar na carta geológica 5-B, no entanto uma notável diferença nos granitos, sendo 

o predominante o granito porfirítico biotítico com feldspatos de 1 a 7cm (fig. 27) e um 

segundo de grão médio a fino figura 28 como exemplo e 29 com o mapa resultante. 

 

Fig. 26 - Granito de duas micas de grão médio a fino.Vila nova de Múia 
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Fig. 27 - Granito porfirítico biotítico 

 

Fig. 28 - Mapa geológico de Vila Nova de Múia. 1:1000 

A mineralização aparenta estar principalmente associada a estruturas filonianas 

de quartzo, de alguns centímetros a metros, de direção predominantemente N60º (fig. 

30 e 31 de exemplo de um desses filões). 
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Fig. 29 - Exemplo de Filão de orientação N60º; 80º S numa galeria da zona de Muia. 

 

 

Fig. 30 - Filão de quartzo mineralizado com arsenopirite e escorodite. N60º com cerca de 1.20m de possança. 

No entanto pôde-se verificar que nalgumas amostras de granito alterado, 

também se obteve valores anómalos, quer em As quer em Au, respectivamente 0,18 

ppm e 6500 ppm (Fig. 32). Este resultado parece indicar que nos granitos a 

mineralização de arsenopirite pode-se fazer sentir de uma forma disseminada. 

N 
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Fig. 31 - Exemplo de uma amostra de granito alterado. 

7.1.3.2. Côto da Cruz 

 

Nesta fase de cartografia geológica preliminar, conforme ilustra a figura 33, foi 

possível identificar alguns trabalhos antigos não identificados na etapa anterior de 

reconhecimento, e também podemos apontar para uma importância a nível estrutural 

na mineralização, devido à identificação de cruzamento de estruturas mineralizadas 

numa área que estava aflorante. O granito aqui apresentado é um granito de duas 

micas com pouca rocha aflorante, de grão médio a fino maioritariamente alterado e 

fraturado. Durante a cartografia, foram também amostradas rochas in situ de filão e 

granito, bem como de amostras soltas perto dos trabalhos antigos e ao longo da área 

de intervenção. 
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Fig. 32 - Cartografia geológica Côto da Cruz 1:1000. 

7.2. Cartografia 1:500 – Côto da Cruz 

 

Após a conclusão da interpretação à escala 1:1000, e de um estudo estrutural 

regional, decidiu-se caracterizar com maior pormenor a zona de Côto da Cruz, com o 

intuito de se extrair o maior número de dados estruturais e a densidade de filões 

mineralizados que na primeira campanha não foram tomados em conta devido à sua 

possança não representável à escala. Também foi alargada a área a cartografar 

devido à necessidade de verificar se a mineralização tinha ou não continuidade. 

 

7.2.1. Metodologia 

 

A metodologia utilizada foi muito semelhante à utilizada na escala anterior, no 

entanto foram consideradas estruturas não representadas anteriormente.  

Para esta cartografia e tendo em conta o tamanho da área, dividiu-se a área 

numa série de 13 mapas (figura 34) de 200m x 100m à escala 1:500 com grelha 

espaçada de 5 em 5 metros no sistema de coordenadas adotado. No final deste 
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levantamento geológico, os mapas foram devidamente digitalizados e 

georreferenciados, e posteriormente, fez-se uma digitalização com auxílio a um 

programa SIG. 

 

Fig. 33 - Divisão dos mapas para cartografia à escala 1:500. (imagem satélite extraída do "world view" - ESRI). 

Com estes dados digitalizados com auxílio de um SIG (ArcGIS), criou-se uma 

descrição do tipo de estrutura que foi cartografada, acompanhado pelas suas atitudes. 

Posteriormente exportou-se esses dados para uma tabela Excel. Esta por sua vez foi 

analisada e projetada num diagrama de roseta e de isolinhas, realizado no programa 

DIPS. (Fig. 35 e 36) 

 

Fig. 34 - Medições feitas no campo de fraturas preenchidas ou não, num total de 42. 
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Fig. 35 - Medições de filões de quartzo feitas no campo, num total de 53. Polos. 

 

7.2.2. Resultado 

 

A cartografia efetuada originou o seguinte mapa geológico-estrutural 

representado na figura 31. Neste mapa torna-se bastante evidente que existe uma 

família de filões subparalelos à estrutura E-W identificada anteriormente. Esta 

mineralização foi ainda confirmada na nova galeria identificada durante esta 

campanha de cartografia (fig. 37). 
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Fig. 36 - Interpretação das estruturas medidas (filões e fraturas). Escala propositadamente exagerada para efeitos 
visuais. Imagem de satélite “world view” da ESRI. A azul, zona das galerias. 
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7.2.3. Interpretação 

 

Desde logo, é identificável uma tendência estrutural condicionante da 

mineralização. Esta, E-NE, é uma tendência estrutural dominante destacando-se uma 

NE-SW (N60º) de filões entre 1cm e 40cm mineralizados ou não e outra não tão 

significativa em quantidade, mas suscetível de ter em consideração devido à possança 

destes filões de N80º a N100º. 

Esta cartografia apesar de nos proporcionar pouca visibilidade de rochas 

aflorantes (cerca de 10 a 20%), apresenta uma densidade de elementos estruturais 

significativos que podem levar a inferir a posição e densidade de veios de cerca de 2-

4m e suas tendências, assim como também nos permite estudar novas técnicas a 

aplicar em trabalhos futuros para que estes sejam o mais assertivos possível. 

 

Durante o reconhecimento evidenciou-nos a existência de vários trabalhos, dos 

quais dois são de galerias de prospeção antigas descritas por NEIVA e Chorot (1945). 

Estes trabalhos, ilustrados na fig. 38, foram visitados e cartografados à escala 1:50 

para identificação de possíveis alterações, interseções e/ou veios mineralizados. 

A sua localização encontra-se na fig. 36. 

 

Fig. 37 - Localização das galerias encontradas e cartografadas. (excerto do mapa de cartografia geológica 1:500 
sobreposto em imagem “world imagery” da ESRI). 
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Esta cartografia de subterrâneo foi feita com um primeiro reconhecimento geral e 

medição da extensão da galeria e posterior desenho do hasteal esquerdo (fig. 39 

como exemplo meramente ilustrativo) com verificação da parede oposta, referenciando 

a litologia, textura e mineralogia da rocha encaixante e medição e desenho de 

estruturas como falhas e filões e sua descrição geológica e medição de atitude 

conforme demonstram as figuras 40 e 42. 

 

Fig. 38 - Esquema em planta e em três dimensões da metodologia de cartografia aplicada. 

Os dados estruturais recolhidos foram também utilizados na criação do mapa 

interpretativo da cartografia geológica de superfície à escala 1:500. 

Com a cartografia realizada manualmente (figuras 40 e 42) e posteriormente 

digitalizada na figura 41 com auxílio a um programa informático de desenho (Corel 

draw) pôde-se identificar as principais alterações do granito, a sua interatividade com 

as rochas filonianas e por sua vez, entender a disposição destes filões. 
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Fig. 39 – Cartografia de campo do hasteal W da galeria II. 

 

 

Fig. 40 - Digitalização da cartografia feita na galeria II. 

Esta galeria tem como dimensão cerca de 25m de comprimento, 1,5 a 1,80m de 

largura e 1,5 a 2m de altura variando na sua extensão. Esta galeria oferece 

informação interior do maciço granítico, em que se pode verificar a existência de várias 

alterações nele quer no contacto com os filões quer com fraturas preenchidas por 

óxidos. Foi possível identificar uma vasta área de caulinização do granito, bem como 
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falhas que rejeitam os filões mineralizados, indicando uma fase frágil posterior à 

instalação dos filões. Na zona inicial da galeria e final (a vermelho na fig.41, o granito 

encontra-se ligeiramente silicificado e rico em moscovite no halo de alteração dos 

filões que o atravessam. 

A galeria exposta no talude de estrada era relativamente mais curta 15 metros 

na qual foi identificada a interseção de 5 filões principais. 

 

 

Fig. 41 - Cartografia da galeria I 

 

  





 

 
 

 

Capítulo 8 
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8 - Amostragem de solos 

 

A amostragem de solos foi feita devido à fraca existência de afloramentos. Esta 

tem como objetivo, após de uma análise cuidada de resultados, identificar possíveis 

zonas, e ou tendências mineralizadas não visíveis devido à fraca exposição. Também 

pode assinalar anomalias negativas de um determinado elemento e definir assinaturas 

geoquímicas. 

 

8.1. Metodologia 

 

A amostragem de solos envolve algum cuidado no que toca ao seu 

planeamento. Neste caso, foi interpretado o trabalho de amostragem de rocha e 

correlacionadas também as medições estruturais feitas nos afloramentos. Esta 

interpretação condicionou a localização da grelha de amostragem, a sua rotação em 

relação ao norte e a sua densidade de amostras. 

Assim, determinou-se que a melhor e mais eficaz amostragem deveria ser feita 

perpendicular à direção média das estruturas mineralizadas, podendo colocar em 

evidencia a continuidade das estruturas e/ ou identificar certas anomalias paralelas. 

A grelha de amostragem citou-se em linhas espaçadas 50m e em cada linha, 

amostras de 25 em 25m. 

Foram retiradas no total 113 amostras (51 Vila Nova de Múia (Fig. 43) e 62 Côto 

da Cruz figura 44). 
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Fig. 42 - Amostragem de solos V. N. Múia 

 

Fig. 43 - Amostragem de solos em Côto da Cruz 

 

O método de amostragem selecionado foi o de utilização de um trado de mão 

holandês (Fig. 45 e 46) com cerca de um 1m de comprimento com o objetivo de 

perfurar os horizontes superficiais (H, A e B) podendo-se assim amostras o horizonte 

B e C, que contém a constituição da rocha mais preservada. Esta decisão foi feita por 



FCUP 
Mineralizações de ouro na concessão de Ponte da Barca 

87 

 

 
 

base na mobilização dos solos (mais reduzida) e à contaminação existente de solos 

agrícolas na região e nalguns locais de amostragem. 

 

O peso da amostra deveria ter entre 0,5 a 1 kg e foi catalogada a alteração e 

constituição do solo. Todos os pontos de amostragem foram anotados com auxílio de 

um GPS e de um mapa de apoio de campo. 

A orientação das linhas de amostragem foi controlada com auxílio de uma mapa, 

bússola e fita métrica, bem como cálculo constante dos desníveis do terreno. 

8.2. Resultados 

 

Digitalizou-se todos os pontos amostrados no mapa seguinte, onde nele se 

espera retirar anomalias e tendências estruturais semelhantes às que sucederam na 

fase de cartografia de superfície. 

Os resultados para vila nova de Múia (Fig. 47) representam uma tendência 

anómala N-S e NE-SW, aberta para o exterior da área amostrada 

Fig. 44 - Exemplo de uma amostragem de solo 
com trado de mão. 

Fig. 45 - Exemplo de uma amostra contendo o horizonte C e B 
ainda no amostrador. 
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Fig. 46 - Resultados geoquímicos de solos de Vila Nova de Múia 

 

No caso de Côto da Cruz (Fig. 48), é bem visível uma tendência 

maioritariamente E-W ligeiramente anómala para NE (N60º). 
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Fig. 47 - Resultados geoquímicos de solos de Côto da Cruz. 

8.3. Interpretação 

 

Como se pode ver pela Fig. 46, existem anomalias nos solos quer a norte quer a 

sul da área estudada, e estas estão em aberto. 

O mesmo acontece para a área de Côto da Cruz, Fig. 47, em que existem 

anomalias em aberto a este e oeste. 

Foi selecionado um “cut-off” de 10ppb com o intuito de delimitar uma zona 

anómala da amostragem segundo a fig. 49. 
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Fig. 48 - Anomalia de solos acima de 10ppb 
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Capítulo 9 
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9 – Considerações finais 

 

Com o trabalho de campo, interpretação e análise geoquímica realizados, foram 

definidas zonas de maior interesse no ponto de vista aurífero. 

Estas zonas são o resultado da compilação de todas as observações feitas no 

campo a nível estrutural, de mineralização e sua alteração, da qual ainda são 

aguardadas análises petrográficas, ou ainda relacionadas com os resultados das 

análises lito-geoquímicas. 

Esta relação atribuiu maior peso à análise estrutural geral da região, bem como a 

estruturas mineralizadas e anomalias geoquímicas positivas obtidas nas análises. 

Assim, no caso de estudo de Côto da Cruz, definiu-se uma zona de maior valor 

de conhecimento disponível. É caraterizada como sendo uma área que mantém a 

orientação preferencial das estruturas mineralizadas em volta do N60ºE 

aproximadamente, compreendendo anomalias de geoquímica de solos e de rocha, 

indicando essa continuidade. 

Esta delimitação é importante no ponto de vista geral do projeto, pois indicia que 

a mineralização poderá ter outras estruturas paralelas não aflorantes no segmento 

norte da área. Esta afirmação é corroborada pela presença de estruturas com 

semelhante atitude visível no corte de estrada no sector NE da área estudada. 

No caso de Vila Nova de Múia, a interpretação é ainda muito precoce devido à 

escala utilizada para os trabalhos, e à análise pouco detalhada por elementos 

estruturais. No entanto existe também uma tendência N60ºE nas atitudes das 

estruturas mineralizadas medidas no campo. 

Foram estudados um conjunto de antigos trabalhos (alguns presumivelmente 

Romanos) e de novos afloramentos causados por construção de novos caminhos. As 

amostras recolhidas de blocos mineralizados numa fase anterior tinham indicado a 

área como potencial em mineralização de ouro. Para além disso existem indicações de 

que terão sido explorados antigos aluviões locais do Rio Lima para o mesmo fim.  
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Recorrendo à bibliografia publicada para a zona, existem trabalhos sobre 

Grovelas, Godinhaços e Marrancos que indicam a orientação aproximada de N60º 

(Nogueira 1998, Noronha et al. 2000, Reis et al. 2009).   

Após os estudos aqui apresentados, a concessão de Ponte da Barca tem 

algumas áreas anómalas retratadas nesta dissertação com duas zonas de estudo: Vila 

Nova de Muía e Côto da Cruz. Estas zonas encontram-se em terrenos geologicamente 

propícios à ocorrência de ouro devido à sua proximidade de zonas de cisalhamento e 

de fracturação tardia propícias à circulação de fluidos e consequentemente, deposição 

de ouro. Como projeto de prospeção, apresenta-se ainda numa fase precoce em que o 

conhecimento dos controlos geológicos que levaram à concentração de ouro é ainda 

reduzido. 

Tal como estava descrito anteriormente, os estudos comprovam que a 

mineralização de ouro está fortemente relacionada com a arsenopirite. Esta ocorre de 

uma forma descontínua em três situações identificadas neste trabalho: filões de 

quartzo, no greisen encaixante dos filões de quartzo no entanto também disseminado 

no granito encaixante. Os teores de referência para cada uma das litologias 

mineralizadas referidas anteriormente são de 5g/t nos filões, 0,7 g/t no greisen e 0,2 

g/t no granito com arsenopirite disseminada. 

Por outro lado, os filões de quartzo apresentam uma grande variação em 

possança. Podem ser de 1 cm a mais de um metro. O mais comum é encontrar um 

conjunto de filões centimétricos paralelos à orientação N50º, subverticais para NW, 

com uma densidade máxima de 2 a 3 filões por metro.   

Neiva e Chorot (1945) descrevem as ocorrências da área de Ponte de Barca 

como associadas a filões de quartzo e de pegmatito com a mesma orientação (N60 a 

80º com forte inclinação para SE). Devemos referir que durante os nossos estudos 

dificilmente poderemos referir a ocorrência de pegmatitos clássicos. No entanto existe 

a ocorrência de alguns feldspatos isolados e muito alterados. Estas características 

associadas à ocorrência de greisens já referida anteriormente, são as observações 

mais consistentes com a classificação destas mineralizações como sendo do tipo 

intrusão (Intrusion related). No entanto, outras características descritas em Noronha et 

al. (2000), como por exemplo as características químicas das inclusões fluídas 

apontam para serem do tipo orogénicas. 
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É ainda precoce propor um modelo de mineralização para esta área, no entanto, 

é possível determinar algumas fases de mineralização (semelhantes a Grovelas 

(Noronha et al. 2000)) e da disposição da mesma no espaço: 

1. Após a intrusão dos granitos numa fase tardia ocorreu a instalação de filões 

quartzosos sub verticais de maior possança fig. 50 e 51 com direção N90º-N100º com 

mineralização disseminada pontualmente em arsenopirite; 

 

Fig. 49 - Filão de quartzo 1,08m Côto da Cruz 

 

2. Instalação de filões de quartzo hialino e grosseiro de atitude aproximada N60º, 

cortando os anteriores sendo eles mineralizados em arsenopirite ou não e bastante 

fraturados. (fig.52 e 53). 

 

Fig. 50 - Filão de quarzto zonado, mineralizado bastante fraturado. 

Fig. 51 - Arsenopirite disseminada no filão de quartzo 
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Fig. 51 -Filão de quartzo sem mineralização, fraturado 

3. Fracturação dos filões anteriores, sendo mais visível nos filões mais 

grosseiros, com mineralização visível nos planos de fraturas bem como no interior do 

quartzo constituinte (fig. 54, 55, 56 e 57). 

 

Fig. 52 - Filão de quartzo zonada, com forma sigmoidal. N70º com inclinação variável. bastante fraturado e com halo de 
alteração relativamente pequeno 
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Fig. 53 - A - Interpretação de delimitação dos filões (vermelho) e sua fracturação (azul). (baseado em Pereira et al, 
1993). 

Fig. 54 – B - Deformação das fendas de tração geradas por um cisalhamento dúctil-frágil; a) deformação concentrada 
nos bordos; b) deformação concentrada no centro 

 

Fig. 55 – O mesmo tipo de configuração dos filões mineralizados a uma escala menor, este orientado N70º subveritcal. 

 

A 

B 
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Uma outra característica notada em campo prende-se pelo fato de a meso 

escala e micro escala, se notar uma forma sigmoidal dos filões, não só no corte dos 

mesmos, bem como em planta, notando-se assim uma relativa importância na fase de 

fracturação tardia no que toca à mineralização e no método de prospeção a seguir. 

Esta poderá ser comprovada pela existência de um ligeiro “uplift” da região ou de uma 

falha normal possivelmente delimitada pelo curso do rio Lima, e outro sistema de 

extensa fracturação NNE-SSW possivelmente associada a uma estrutura paralela à 

falha Régua-Verin que afeta outras áreas mais a W desta concessão. 

 

Há ainda a assinalar, que em algumas das observações como a grande 

quantidade de filonetes de quartzo com arsenopirite, paralelos entre si, é uma 

característica não só da área estudada durante este estudo, mas também da 

concessão Limarinho operada também pela empresa Medgold. 

 

Trabalhos futuros 

 

Com os dados existentes e com a interpretação dos trabalhos efetuados, 

propõe-se como futuros trabalhos, a abertura de trincheiras perpendiculares e ao 

longo da direção da mineralização a fim de se poder identificar com maior precisão a 

densidade de veios mineralizados nas áreas, acompanhados com uma amostragem 

sistemática de vários tipo de rocha, quer do granito encaixante, halo de alteração e do 

filão. Esta amostragem pode ser feita com base numa amostragem simples de 

amostra de mão bem como extensiva, por meio de amostragem de canal de 

preferência intersetando os vários tipos de rocha. 

Com o intuito de delimitar e até aumentar a área de interesse, uma nova fase de 

reconhecimento no exterior de cada uma destas zonas é recomendada, aumentando 

assim a potencialidade do projeto e simultaneamente o conhecimento dos controlos 

geológico-estruturais da mineralização. 

Com base nestes dois projetos, nos seus dados geológico-estruturais e no 

estudo do mesmo âmbito à escala regional, é também aconselhada uma aplicação a 

uma maior escala, a fim de se reconhecer zonas de contexto geológico semelhante, 

podendo levar à descoberta de novas zonas mineralizadas de potencial económico. 
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Existem ainda outras áreas antigas identificadas no trabalho Neiva e Chorot 

(1945). Seria importante fazer amostragem também nessas áreas ainda não 

estudadas na presente concessão. De forma a avaliar se existem algumas áreas não 

conhecidas entre as já identificadas, seria útil um estudo de sedimentos de corrente.  
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