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Abstract
The objective of this work was to evaluate the changes in some soil physical-hydric attributes
of an Oxisol and crop yields cultivated with three tillage systems. The experiment was conducted
at the Centro Experimental Central, Instituto Agronômico (IAC), located in Campinas, SP, Brazil
during the years of 1988-1989. The soil of the area is an Oxisol, managed with no-tillage, chisel
plow and conventional tillage. The soil physical properties analyzed were: soil density, total porosity, macroporosity, microporosity, water retention, available water capacity, soil resistance to
penetration. Crop yield was analyzed together with the soil physical-hydric properties. The tillage
with chisel plow (PE) had the highest bulk density (Mg m-3) and microporosity (m3 m-3) in the sur-
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face layer (0.0-0.1 m) for soybean and corn, but did not have higher available water (CAD, m3 m-3).
There was a difference between the soil water retention curves corresponding to pressures higher
than 0.8 MPa for different tillage systems used for both soybeans and corn. The cultivation with
no-tillage (NT) had the highest soil water content (m3 m-3) along the oat cycle.
Key words: soil management; soil quality; soil water dynamics.
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INTRODUÇÃO
O uso e manejo do solo podem ocasionar
situações negativas para o desenvolvimento
das culturas. A compactação do solo tem
sido relatada como o principal problema nas
áreas agrícola (CAMARGO & ALLEONI,
(1997; ALBUQUERQUE et al., 2001).
No sistema de semeadura direta a maior
compactação do solo ocorre principalmente na camada superficial devido ao trafego
de máquina e o não revolvimento do solo
(BERTOL et al., 2001). Os problemas de
compactação no preparo convencional e no
preparo escarificador são registrados na camada subsuperficial, na faixa de transição
entre o solo revolvido durante as operações
agrícolas e solo sob estado natural, caracterizando o chamado pé-de-arado (ALBUQUERQUE et al., 2001).
A compactação do solo provoca também problemas de aeração e diminuição da
infiltração de água no solo (ARSHAD et
al., 1996; KERTZMANN, 1996; ASSIS &
LANÇAS, 2005). No sistema de semeadura
direta a manutenção da palha na superfície
do solo favorece as perdas de solo por erosão
(BERTOL et al. (1997), ademais de garantir um aporte contínuo de matéria orgânica
que melhoram as características estruturais
do solo, atuando diretamente sobre as propriedades físico-hídricas do solo (KERTZMANN, 1996; ASSIS & LANÇAS, 2005;
BORTOLUZZI et al., 2008). No entanto,
o não revolvimento do solo no sistema de
semeadura direta, acarreta alterações negativas na estrutura do solo, associadas à
reduzida rugosidade superficial, podem ser
desfavoráveis à infiltração de água (CAMARA & KLEIN, 2005).
O uso de implementos como os escarificadores, que produzem superfícies mais ru-
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gosas, que os implementos de disco, como
as grades pesadas, têm por objetivo aumentar a porosidade, reduzir a densidade e, ao
mesmo tempo, romper as camadas subsuperficias compactadas (KOCHHANN &
DENARDIN, 2000). O tipo e a época das
operações de preparo influenciam o seu resultado, afetando a taxa de infiltração à
velocidade da enxurrada, a capacidade de
armazenamento de água no solo e, por conseqüência, os riscos por erosão (LEVIEN et
al., 1990).
De acordo com VIDAL VÁZQUEZ &
DE MARIA (2003) as operações de preparo
do solo, alteram principalmente a sua rugosidade, afetando o escoamento superficial e
o armazenamento temporal de água de água
no solo. FOSTER (1982) descreve a cobertura do solo como o fator que mais exerce
influencia sobre a erosão, uma vez que este
processo é independente do sistema de preparo do solo.
Nesse sentido, este trabalho teve como
objetivo avaliar alguns atributos físico-hídricos de um Latossolo Vermelho e a produtividade de culturas sob três sistemas de
preparo em Campinas (São Paulo, Brasil).
MATERIAL E MÉTODOS
Este trabalho foi realizado no Centro
Experimental Central do Instituto Agronômico em Campinas (São Paulo, Brasil). O
solo da área de estudo de acordo com a classificação EMBRAPA (2006) é um Latossolo
Vermelho distroférrico, textura argilosa (Tabela 1) e segundo a classificação FAO (1994)
é um Ferralsol. A área de estudo apresenta
relevo pouco movimentado, altitude média
de 660 m e as seguintes coordenadas geográficas: latitude 22º 53’ Sul e longitude 47º 04’
Oeste.
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Profundidade
m
0,0-0,35
0,35-0,68
0,68-1,20
1,20-2,00
+2,00
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Argila
Silte
Areia total
Areia fina
Areia grossa
------------------------------------- g kg-1 ------------------------------------540,00
170,00
290,00
230,00
60,00
640,00
80,00
280,00
230,00
50,00
660,00
80,00
260,00
200,00
60,00
640,00
100,00
260,00
220,00
40,00
640,00
80,00
280,00
250,00
30,00

Tabela 1. Classificação textural do solo da área de estudo.

Os tratamentos consistiram de três sistemas de preparo com três repetições: semeadura direta (SD), preparo com escarificador (PE) e preparo convencional (PC).
O preparo com escarificador consistiu de
preparo primário com arado escarificador,
com hastes de 0,25 m entre sulcos, a 0,30 m
de profundidade, seguido de duas gradagens
niveladoras e semeadura. O preparo convencional consiste de preparo primário com
arado de discos, incorporando os restos da
cultura anterior, seguido de duas gradagens
niveladoras e semeadura.
As medições foram realizadas em parcelas experimentais de 15,0 m x 7,5 m cultivadas com milho (Zea mays L.) e soja (Glycine max L.) sob cultivo contínuo no verão e
aveia preta (Avena strigosa Schreb) no inverno, no ano agrícola de 1988/89.
A produtividade das culturas (soja, milho e aveia preta) foi determinada em parcelas de 5 m2 (2,0 m x 2,5 m), sendo os resultados expressos em t ha-1. A cobertura do solo
pelos resíduos culturais após a colheita foi
avaliada pelo método da corda marcada ou
linha de transecção de pontos, seguindo os
procedimentos descritos por HARTWIG &
LAFLEN (1978).
Amostras indeformadas de solo foram
coletadas após a colheita do milho e da soja,
nos diferentes sistemas de preparo, em trincheiras (1 m2) na camada de 0,0-0,5 m de
profundidade utilizando-se anéis volumétricos de 100 cm3, para a determinação da densidade (Mg m-3), porosidade total (m3 m-3),
macroporosidade (m3 m-3), microporosidade

(m3 m-3), capacidade de água disponível (m3
m-3) e a curva de retenção de água no solo
(m3 m-3) de acordo com metodologia proposta por CAMARGO et al. (1986).
A resistência do solo à penetração (RP,
MPa) foi determinada utilizando um penetrômetro de impacto (STOLF, 1984) na
camada de 0,0-0,6 m de profundidade com
10 repetições para cada tratamento após a
colheita de soja e milho. Conjuntamente
com as leituras de resistência à penetração
foi determinada a umidade volumétrica do
solo (m3 m-3) utilizando a técnica de reflectometria de domínio do tempo (TDR, TOPP
et al., 1980), em duas profundidades: 0,0-0,2
m e 0,2-0,4 m.
Durante o ciclo da aveia preta foi realizado monitoramento do conteúdo volumétrico de água no solo (m3 m-3) com TDR
na camada de 0,0-0,15 m de profundidade
nos dias 30/05/1989, 13/07/1989, 17/07/1989,
25/07/1989, 03/08/1989, 11/08/1989 e
22/08/1989, sendo instaladas sete sondas
TDR por parcela.
A infiltração de água no solo após a colheita da soja e milho foi determinada utilizando um permeâmetro de carga constante
modelo IAC a 0,15 m e 0,5 m de profundidade, em cinco pontos por parcela, seguindo os procedimentos descritos por VIEIRA
(1998).
A infiltração após a colheita da aveia
preta foi determinada utilizando um simulador de chuva tipo Goettingen descrito por
ROTH (1984) em micro parcelas de 0,234
m2 (0,495 m x 0,473 m) sendo a infiltração
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determinada pela diferença entre a chuva
aplicada (60 mm h-1) e o escorrimento superficial. Foram aplicadas duas chuvas simuladas e em cada chuva simulada foi determinada a perda de solo por erosão, conforme
descrito por ARZENO (1990). A infiltração
na superfície do solo após a colheita da aveia
preta foi determinada apenas após a primeira chuva simulada.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O preparo escarificador (PE) apresentou o maior valor de densidade do solo
(Mg m-3, Tabela 2) na camada de 0,0-0,1
m de profundidade no sistema cultivado
com soja (1,33 Mg m-3) e milho (1,41 Mg
m-3). De acordo com ABREU et al. (2004)

a presença de maiores valores de densidade do solo no preparo escarificador, está
relacionada com reconsolidação do solo
entre o período da realização do preparo
do solo e a amostragem. Por outra parte,
deve-se considerar que o aumento da densidade do solo na camada de 0,0-0,1 m de
profundidade assegurou maiores valores de
microporosidade, 0,457 m3 m-3 e 0,427 m3
m-3, respectivamente para o solo cultivado
com soja e milho. Todavia, este aumento
nos valores de microporosidade não assegurou maiores de água disponível para as
plantas (CAD, m3 m-3), sendo o preparo
convencional o sistema que apresentou os
maiores valores de CAD na camada de 0,00,1 de profundidade.

Tabela 2. Densidade (kg dm-3), porosidade total (m3 m-3), macroporosidade (m3 m-3) e microporosidade (m3 m-3)
para os distintos sistemas de preparo do solo cultivados com soja e milho.
Profundidade (m)

Cultura

Sistema de preparo

Ds
Mg m-3

0,00-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
0,30-0,50

PT

Macro

Micro

CAD

---------------- m3 m-3 ----------------

SD

1,31
1,39
1,31
1,24

0,552
0,530
0,547
0,560

0,122
0,109
0,142
0,158

0,430
0,421
0,427
0,401

0,051
0,085
0,135
0,079

PE

1,33
1,36
1,35
1,22

0,532
0,553
0,553
0,575

0,075
0,125
0,125
0,166

0,457
0,428
0,428
0,413

0,065
0,072
0,057
0,103

0,00-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
0,30-0,50

PC

1,26
1,37
1,36
1,26

0,556
0,569
0,542
0,536

0,150
0,141
0,117
0,138

0,406
0,429
0,425
0,414

0,100
0,072
0,112
0,098

0,00-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
0,30-0,50

SD

1,36
1,40
1,38
1,24

0,551
0,526
0,555
0,565

0,126
0,110
0,142
0,157

0,425
0,416
0,413
0,408

0,061
0,068
0,118
0,082

PE

1,41
1,39
1,39
1,22

0,561
0,551
0,553
0,576

0,134
0,141
0,146
0,176

0,427
0,410
0,407
0,400

0,025
0,023
0,101
0,034

PC

1,40
1,38
1,37
1,25

0,586
0,529
0,560
0,560

0,184
0,093
0,151
0,151

0,402
0,437
0,409
0,409

0,078
0,109
0,082
0,065

0,00-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
0,30-0,50

0,00-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
0,30-0,50
0,00-0,10
0,10-0,20
0,20-0,30
0,30-0,50

Soja

Milho
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Em profundidade (0,0-0,5 m) verifica-se
um aumento generalizado da densidade do
solo (Mg m-3, Tabela 2) para todos os sistemas de preparo do solo. Este aumento da
densidade do solo (Mg m-3) esta relacionado
com o aumento do conteúdo de argila em
profundidade para o solo da área de estudo. CAMARGO & ALLEONI (1997) descrevem que valores de densidade do solo
maiores que 1,55 Mg m-3 são restritivos para
o desenvolvimento vegetal em solos francoargilosos a argilosos. Verifica-se que neste
estudo, o maior valor de densidade do solo é
de 1,41 Mg m-3 para o preparo escarificador
(PE) cultivado com milho na camada de 0,00,1 de profundidade, indicando não haver
problemas de compactação que sejam restritivos para o desenvolvimento das culturas.
ARSHAD et al. (1996) descrevem que
valores de macroporosidade menores que
0,15 m3 m-3 restringem o movimento de
água no perfil do solo. Neste sentido, verifica-se que o manejo do solo tem alterado
desfavoravelmente os valores de macroporosidade principalmente na camada arável
(0,0-0,3 m de profundidade), uma vez que
os valores de macroporosidade do solo são
inferiores ao valor de 0,15 m3 m-3 proposto por ARSHAD et al. (1996). A camada
subsuperficial (0,3-0,5 m de profundidade)
apresentou valores de macroporosidade
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maiores que 0,15 m3 m-3, exceto para o preparo convencional (PC) cultivado com soja
(0,138 m3 m-3).
A curva de retenção de água no solo (Figura 1) para os distintos sistemas de preparo demonstra que na camada de 0,0-0,1 m
de profundidade para o solo cultivado com
soja o preparo com semeadura direta (SD)
apresentou a maior quantidade de água armazenada. No solo cultivado com milho
o preparo escarificador (PE) apresentou a
maior quantidade de água armazenada na
camada de 0,0-0,1 m de profundidade. Na
camada de 0,1-0,2 m de profundidade o
solo cultivado com soja sob semeadura direta (SD) e o solo cultivado com milho com
preparo convencional (PC) apresentaram
a maior quantidade de água armazenada.
CAMARA & KLEIN (2005) descrevem
que o aumento do armazenamento de água
no sistema de semeadura direta é devido
ao aporte contínuo de matéria orgânica na
superfície do solo, que contribui favoravelmente para o aumento da capacidade de
retenção de água. Por outra parte, deve-se
considerar que o não revolvimento do solo
no sistema com semeadura direta favorece
um aumento da densidade do solo na camada superficial que também contribui para
o aumento da retenção de água no solo
(BERTOL et al., 2001).
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Fig . 1. Curva de retenção da água no solo para os três sistemas de preparo do solo com soja e milho.
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O fato do preparo com escarificador
(PE) e o preparo convencional (PC) apresentarem maior retenção de água no solo
nas camadas de 0,0-0,1 m e 0,1-0,2 m de
profundidade respectivamente, deve-se porque estes sistemas de preparo apresentaram
à maior microporosidade nestas camadas do
solo, conforme demonstrado na Tabela 2.
Na camada de 0,2-0,3 m de profundidade o preparo com semeadura direta (SD)
apresentou a maior retenção de água no
solo cultivado com soja e milho. O preparo
convencional (PC) e o preparo com escarificador (PE) apresentaram o maior armazenamento de água na camada de 0,3-0,5 m
de profundidade para o solo cultivado com
soja e milho. BORTOLUZZI et al. (2008)
estudando o armazenamento de água no
sistema de semeadura direta (SD) e preparo
convencional (PC) descrevem que o conteúdo de água a partir de 1,6 MPa não foi sensível ao manejo do solo. Todavia, para o pre-
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sente estudo verifica-se que principalmente
a partir de 0,8 MPa houve diferenciação do
conteúdo de água no solo entre os distintos
sistemas de preparo.
A resistência do solo à penetração (RP,
MPa) demonstra que o preparo com semeadura direta (SD) apresentou os maiores
valores de RP na camada de 0,0-0,2 m de
profundidade e que com o aumento da profundidade os valores de RP para o preparo com semeadura direta (SD) diminuem,
principalmente no sistema de preparo cultivado com soja, sendo neste caso, o preparo
escarificador (PE) o sistema com maiores
valores de RP em profundidade. Nos sistemas de preparo cultivados com milho, verifica-se que os preparo convencional (PC)
apresenta maiores valores de RP na camada
de 0,2-0,4 m de profundidade, indicando a
presença do chamado pé-de-arado, corroborando com ALBUQUERQUE et al.
(2001).

Fig . 2. Resistência do solo à penetração (MPa) para os distintos sistemas de preparo cultivado com soja e
milho.
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Com relação aos valores de resistência
do solo à penetração (RP, MPa) não existem um consenso sobre qual seria um valor limitante para o desenvolvimento dos
cultivos. ARSHAD et al. (1996) descrevem
que valores de RP maiores que 2,0 MPa são
restritivos para o desenvolvimento dos cultivos. CAMARGO & ALLEONI (1997) descrevem que valores variando entre 1,0 MPa
e 2,5 MPa não oferecem nenhuma limitação
para o desenvolvimentos dos cultivos, sendo
então considerados baixos. Para o presente
estudo, não foram encontrados valores de
RP maiores que 2,0 MPa indicando que nos
três sistemas de preparo cultivados com soja
SD

e milho não houve limitação para o desenvolvimento radicular.
A umidade volumétrica do solo no momento das medições de RP (Tabela 3) demonstram que na camada de 0,0-0,2 m de profundidade o preparo com semeadura direta
(SD) cultivado com soja e milho apresentava o
maior conteúdo de água no solo (0,257 m3 m-3
e 0,249 m3 m-3, respectivamente). Na camada
de 0,2-0,4 m de profundidade o preparo escarificador (PE) apresentou o maior valor de
umidade no sistema cultivado com soja (0,265
m3 m-3) e o preparo com semeadura direta
(SD) apresentou o maior valor de umidade no
solo cultivado com milho (0,272 m3 m-3).
PE

PC

0,00-0,20 m de profundidade
Soja

0,257

0,249

0,191

Milho

0,249

0,233

0,217

0,20-0,40 m de profundidade
Soja

0,262

0,265

0,260

Milho

0,272

0,243

0,256

Tabela 3. Umidade volumétrica do solo (m3 m-3) durante o processo de avaliação da resistência do solo à
penetração.

O preparo escarificador (PE) apresentou os maiores valores de infiltração na superfície do solo (0,15 m de profundidade,
mm h-1) e em subsuperfície (0,50 m de profundidade, Tabela 4) para o solo cultivado
com soja (54,70 mm h-1 e 185,90 mm h-1),
enquanto que no solo cultivado com milho o preparo com semeadura direta (SD)
apresentou os maiores valores de infiltração (73,48 mm h-1 e 148,59 mm h-1). ASSIS
& LANÇAS (2005) estudando a infiltração
até 0,15 m de profundidade entre o prepa-

ro com semeadura direta (SD) e o preparo
convencional (PC) com um equipamento
similar ao utilizado neste estudo, encontraram maiores valores de infiltração (mm h-1)
para o sistema de semeadura direta (SD),
esta diferença se deve à desestruturação do
solo no PC, em decorrência da utilização
da aração e gradagem, resultando, assim,
em grande quantidade de partículas finas,
selando parcialmente os poros, dificultando a ocorrência de maiores taxas de infiltração.
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Sistema de preparo
Variável

SD

PE

PC

----------- Soja -----------

SD

PE

PC

---------- Milho ----------

Infiltração a 0,15 m de
profundidade (mm h-1)

41,92

54,70

35,93

73,48

60,69

24,76

Infiltração a 0,50 m de
profundidade (mm h-1)

161,80

185,90

152,76

148,59

113,6

110,68

Produtividade (t ha-1)

2,49

2,30

2,44

5,08

5,45

5,96

Cobertura vegetal (%)

73,00

64,40

53,20

66,10

65,40

52,50

Tabela 4. Produtividade (t ha-1), cobertura vegetal (%) e infiltração (mm h-1) para os três sistemas de preparo
após a colheita de soja e milho.

O solo com semeadura direta (SD) apresentou a maior porcentagem de cobertura
vegetal (%, Tabela 4) para o solo cultivado
com soja (73,00 %) e milho (66,10 %). No
entanto, o sistema de semeadura direta (SD)
não apresentou os maiores valores de produtividade de soja (2,49 t ha-1) e milho (5,08
t ha-1), sendo que no solo cultivado com milho o preparo convencional (PC) apresentou
a maior produtividade (5,96 t ha-1).

A Figura 3 apresenta a umidade do
solo medida com TDR na camada superficial (0,0-0,15 m de profundidade) durante
o ciclo da aveia preta após o cultivo de soja
e milho. Verifica-se que o preparo com semeadura direta (SD) apresentou sempre o
maior conteúdo de água no solo (m3 m-3)
durante o ciclo da aveia preta, quando
comparado aos demais sistemas de preparo
do solo.

Fig . 3. Precipitação pluviométrica (mm) e umidade volumétrica (m3 m-3) ao longo do ciclo da aveia preta
para os distintos sistemas de preparo com soja e milho.
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O preparo com escarificador (PE) apresentou os menores valores de umidade (m3
m-3) no solo cultivado com soja durante o
ciclo da aveia preta. No solo cultivado com
milho, o preparo convencional (PC) apresentou inicialmente os menores valores de
umidade do solo durante o ciclo da aveia
preta, todavia a partir de 25/07/1989 o preparo com escarificador (PE) apresentou os
menores valores de umidade (m3 m-3).
Os valores de infiltração (mm h-1) com
simulador de chuva após a colheita da aveia
preta (Tabela 5) demonstram que no solo
sob semeadura direta (PD) cultivado com

Variável

SD

soja apresentou o maior valor de infiltração (50,85 mm h-1), e para o solo cultivado
com milho o preparo com escarificador (PE)
apresentou o maior valor de infiltração com
simulador de chuva (39,75 mm h-1). KERTZMANN (1996) estudando a infiltração de
água no solo em sistemas naturais e sistemas mecanizados encontrou uma diminuição drástica da taxa de infiltração de água
no solo, correspondendo a 20 vezes menos
que o solo em estado natural, sendo que os
valores de infiltração de água no solo encontrados neste estudo são semelhantes aos encontrados por KERTZMANN (1996).

PE

Sistema de preparo
PC
SD

--------- Soja --------Infiltração com chuva simulada
(mm h-1)
Perda de solo - 1ª chuva simulada
(t ha-1)
Perda de solo - 2ª chuva simulada
(t ha-1)
Produtividade da aveia-preta
(t ha-1)
Cobertura vegetal da aveia-preta
(%)

PE

PC

--------- Milho ---------

50,85

37,85

37,35

35,10

39,75

36,45

0,0113

0,0172

0,0134

0,0077

0,0118

0,0198

0,0184

0,0245

0,0189

0,0071

0,0124

0,0284

4,34

4,13

4,24

4,03

4,10

3,85

68,00

51,00

43,90

65,10

52,50

44,30

Tabela 5. Infiltração na superfície (mm h-1), perda de solo (t ha-1), cobertura vegetal (%) e produtividade (t
ha-1) da aveia-preta.

O preparo com escarificador (PE) apresentou a maior perda de solo por erosão
após a aplicação da primeira e segunda
chuva simulada (Tabela 5) para o solo cultivado com soja (0,0172 t ha-1 e 0,0245 t ha-1,
respectivamente), enquanto que no solo cultivado com milho o preparo convencional
(PC) apresentou as maiores perdas de solo
por erosão (0,0198 t ha-1 e 0,0284 t ha-1). A
maior perda de solo por erosão no preparo escarificador (PE) e no preparo conven-

cional (PC) está relacionada com a menor
quantidade de palha na superfície do solo
após a colheita da aveia preta, sendo o preparo com semeadura direta (SD) o sistema
que apresentou os maiores valores de cobertura vegetal (%, Tabela 5).
BERTOL et al. (1997) descrevem que
um manejo do solo com 60 % de cobertura
promove uma redução de 80 % das perdas
de solo em relação ao manejo com ausência
de cobertura, justificando desta maneira as
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menores perdas de solo por erosão no solo
com semeadura direta (SD).
Com relação à produtividade de aveia
preta (Tabela 5), o sistema de semeadura direta (SD) cultivado com soja apresentou a
maior produtividade (4,34 t ha-1), enquanto
que no solo com milho o preparo com escarificador (PE) apresentou a maior produtividade (4,10 t ha-1). O fato do preparo escarificador (PE) cultivado com milho apresentar
a maior produtividade de aveia preta, pode
estar relacionada com a resistência do solo à
penetração (RP), uma vez que este sistema
de preparo apresentou os menores de RP
quando comparado aos demais sistemas de
preparo (Figura 2). Por outra parte, verificase na Figura 1 que o preparo com escarificador (PE) no solo cultivado com milho apresentou os maiores de umidade (m3 m-3) nas
distintas profundidades estudadas, o que
favorece uma maior produtividade de aveia
preta neste sistema em relação aos demais
sistemas de preparo.
CONCLUSÕES
O preparo do solo com escarificador
(PE) apresentou os maiores valores de densidade (Mg m-3) e microporosidade (m3 m-3)
na camada superficial (0,0-0,1 m de profundidade) para os cultivos de soja e milho, sem
apresentar maior quantidade de água disponível (CAD, m3 m-3). Houve diferenciação
da curva de retenção de água no solo a partir de 0,8 MPa para os diferentes sistemas
de preparo cultivados com soja e milho. O
preparo com semeadura direta (SD) apresentou o maior conteúdo de água no solo
(m3 m-3) ao longo do ciclo da aveia preta.
A maior cobertura vegetal (%) no preparo
com semeadura direta proporcionou menores valores de perda de solo por erosão,
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quando comparado aos demais sistemas de
preparo. A maior produtividade (t ha-1) no
sistema de soja com sucessão com aveia preta foi maior para o sistema com semeadura
direta (SD), enquanto que no sistema com
milho em sucessão com aveia preta o preparo convencional (PC, 5,96 t milho ha-1) e o
preparo escarificador (PE, 4,10 t aveia preta
ha-1) apresentaram a maior produtividade.
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Abstract
The Tazekka Pb-Zn district, eastern Morocco, includes both mineralized veins and stockworks in the Palaeozoic basement and stratabound deposits in the Liassic carbonate cover rocks.
The purpose of this study is to examine the relationship between mineralization seen in the basement and cover by combining field observations, mineralogy, fluid inclusion data and previous
stable isotope data and use this information to present a model for the formation of the Pb-Zn
ores. The results suggest that the general fluid evolution is similar in most of the studied deposits
and is independent of the host rock. The high salinity and low temperature fluids are present in
the cover where they are anterior to the mineralization deposition. The wide range of salinities
suggests that fluid mixing has occurred, possibly between evaporated seawater brine and a lower
salinity fluid. Sphalerite deposition can be interpreted as related to fluids of intermediate salinity

26 Auajjar and Noronha

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

probably associated with the mixing process. The resemblance between the obtained results and
others concerning Pb-Zn ore deposits across Europe suggests an important water-rock interaction
related to a downward migration of the fluids.
Key words: Pb, Zn, basement, carbonate, mineralization, Tazekka, Morocco, Fluid inclusions,
brines
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INTRODUCTION
The Palaeozoic basement and Liassic
carbonate rocks of the Tazekka district of
eastern Morocco host numerous Pb-Zn and
Ba deposits. Veins of sphalerite, galena, pyrite and chalcopyrite, together with stockwork of quartz and barite are present in
Lower Ordovician schists, in an Upper Visean-Namurian volcano-sedimentary complex and in the Tazekka granite. The overlying Liassic carbonate platform sequence
contains stratiform Pb-Zn sulphide deposits
lying above an unconformity between the
Lower and Upper Lias (AUAJJAR, 1987).
The general geological characteristics of
the Tazekka district have been described in
AUAJJAR (1994) and AUAJJAR & BOULÈGUE (1999).
The purpose of this study is to examine
the relationship between mineralization observed in the basement and in the cover by
combining field observations, fluid inclusion
geochemistry and previously published stable isotopes geochemistry. This information
is used to present a model for the formation
of the Pb-Zn ores of the Tazekka district.
GEOLOGICAL SETTING
The Tazekka Pb-Zn district is situated
in North-Eastern Morocco, southwest of
Taza, at the northern end of the Middle Atlas chain. It lies across two contrasting structural domains, the Middle Atlas Causse to
the northwest and the Middle Atlas to the
southeast (Fig. 1). Deposits include both
mineralised veins and stockworks in the Palaeozoic basement and stratiform deposits in
the Liassic cover.
The Palaeozoic basement, outcropping in the Tazekka area, includes Lower
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Ordovician schists and crenulated phyllites
(RAUSCHER et al., 1982), overlain unconformably by an Upper Visean-Namurian
volcano-sedimentary complex (CHALOTPRAT, 1990) which comprises andesitic
lavas and rhyolitic volcanoclastics (HUVELIN, 1986) and by Variscan granites and
microdiorite intrusions. The granite is a
monzogranite with quartz, orthoclase, plagioclase, biotite, muscovite, cordierite and
andalusite (AMENZOU et al., 2001).
The structure of the Palaeozoic rocks
reflects the overprint of two tectonic-metamorphic phases. The first is thought to have
been Visean, whereas the second phase, including the formation of late Variscan fractures, is post-Westphalian (HOEPFFNER,
1978 and 1987).
The cover comprises Triassic and Liassic rocks, resting unconformably on the
Palaeozoic basement. The Triassic succession includes two formations of red argillite
separated by a volcanic episode. The Lower
Lias includes three formations: the lowest
consists of fine massive dark dolomites;
the middle one comprises a succession of
dolomitic breccias, laminated and coarsely
crystalline dolomites; the upper formation
consists of a fine-grained pale grey limestone member and a dark grey limestone
member with oolitic and bioclastic intervals.
The Middle Lias consists of interbedded
limestone and marls, being the latter more
abundant towards the top. The Upper LiasAalenian and Lower Bajocian are generally
marl. In the Middle Atlas Causse, an unconformity between the Lower and the Middle and Upper Lias occurs (ROBILLARD,
1981; SALOMÉ, 1984; AUAJJAR, 1987).
The Mesozoic cover is truncated by a series
of NNE-SSW to NE-SW reverse faults associated with some frontal overthrusting
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(ROBILLARD, 1981). The Moyen Atlas
Causse was affected by an important tectonic episode during the Middle Lias and the
differentiation of the district into two paleo-
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geographic domains started during the Middle Lias (ROBILLARD, 1981; AUAJJAR,
1987; AUAJJAR & MACQUAR, 1990).

Fig. 1. Geological map of Tazekka district with the location of Pb-Zn(-Cu, Fe) and Ba deposits. 1- Palaeozoic
basement; 2- Middle Atlas; 3- Middle Atlas Causse; 4- “Sub –rif ”; 5- Pb-Zn quartz vein; 6- Ba-quartz vein;
7- Stratiform deposit; 8- Pb ore deposit; 9- Zn ore deposit; 10- Fe ore deposit; 11- Fe-vein. (AUAJJAR, 1994).
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MINERALIZATIONS

Quartz-sulphide veins
The quartz-sulphide veins are typically
either NE-SW (Dar Bou Azza, Dar Izid) or
E-W (Bab Sedra, Dar Asri, Bab El Hajjaj)
trending, with thicknesses ranging from 1 to
7 m and lengths of a few hundred metres to
several kilometres.

Deposits of the Palaeozoic basement
In Tazekka district, mineralization in
the basement occurs in the form of quartzsulphide veins and quartz-barite veins and
stockworks hosted by schists, volcano-sedimentary rocks and granites of the Tazekka.
Direction        
dip

Ore deposit
Dar Bou Azza

NE-SW, 60N

NE-SW, 25 to 40 NW

Size
HE: 400m
D: 1 to 7 m

HE:250m
T: 0.1 to 2m.

Dar Izid

Host
Schists

Spotted
schists

Mineral assamblage
Quartz-sphalerite-galena-chalcopyrite-pyritetetrahedrite- barite
Quartz-galena-sphalerite, pyrite-chalcopyritetetrahedrite

NE-SW, 90

HE: 200m
T: 1 to 2m

Meterket
- Eastern vein
- Western vein

NE-SW
NNE-SSW

HE: 200 to 300m
T: 80 cm

Andesites of the
V.S.C.

Barite-galena-pyritechalcopyrite

Bab El Hajjaj

E-W 60N

HE: 3400m
T: >500m

V.S.C. and
Hornfels

Quartz-barite-galena-tetrahedrite-chalcopyritecovellite

Bab Sedra E

E-W, 80
ENE-WSW , 60-75N

HE:1600m
T: 1 to 4 m

Schists

E-W

HE: 1100m

Schists

N20,90-55 NNW

HE: 150m
T: 10 to 40cm

Dar Asri

N60, 90
N90, 90

T: 1,5m

Bab Bou Idir
stockwork

N120, 90

HE=100m
T: 1m

Galena-chalcopyritebornite-malachite-pyromorphite

Quartz-galena- tetrahedrite -chalcopyrite
Quartz-galena-tetrahedrite-chalcopyrite- pyromorphite
Quartz-barite-pyrite-galena-sphalerite-tetrahedrite
Quartz- barite
Quartz- barite

V.S.C.

Quartz-galena-tetrahedrite-chalcopyrite-barite

N130, 45SW
T: 1,5 m

Quartz-chalcopyrite-malachite-azurite-barite
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Quartz -barite -galena
Koudiat Lakhâa

N70, 70 SE

stockwork

N90, N120

Douar
Tsaïma

NNESSW
N20 80

stockwork

T: 0.4 to 2m
HE: 150m
V.S.C.

Quartz-barite- galenapyrite
Quartz-barite

V.S.C.

Barite

HE: 650m
T: 1 to
4,5m

Table 1. Pb-Zn mineralizations of the veins and stockworks of the Palaeozoic basement in the Tazekka district
(T=thickness, HE=horizontal extension, V.S.C.= Volcano sedimentary complex).

Quartz-barite veins and stockworks
Barite veins and stockworks are developed only in the Upper Visean-Namurian
volcano-sedimentary complex, and are observed at Bab Bou Idir, Koudiat Lakhâa and
Douar Tsaïma. A few veins, e.g. veins N80
(Douar Tsaïma), N70 (Koudiat Lakhâa)
and N20 (Bab Bou Idir) contain sulphide
mineralization. The Bab El Hajjaj vein is the
only E-W-trending vein rich in barite.
The eastern part of the E-W Bab Sedra
vein truncates a microdiorite dike with an
age of 325 Ma, Upper Visean-Namurian A
(HOEPFFNER, 1987; CHALOT-PRAT,
1990) or post-300 Ma (HUVELIN, 1986).
Vein formation took place in several phases,
the older Variscan in age (probably Carboniferous) and the younger is post-Variscan.
The barite-rich vein fields of Bab Bou Idir
(except vein N20ºE) and of Koudiat Lakhâa
formed during the post-Variscan phases
(AUAJJAR, 1994).

Deposits of the Liassic cover
The calcareous Liassic platform rocks
of Tazekka district contain Pb-Zn and Fe
deposits whose distribution is determined
by both palaeogeography and structure
(AUAJJAR, 1994). To the West of the major
North Middle Atlas Fault (NMAF) (N30ºE)
the Middle Atlas Causse Domain (MACD)
contains Pb-Zn deposits. To the East of
NMAF, the Middle Atlas Domain (MAD)
includes calamine deposits hosted in Lotharangian limestones, and ferruginous deposits
essentially localized at the contact between
the truncate Trias and the Lower Lias. The
calamine deposits are the result of sphalerite
alteration (AUAJJAR, 1994).
The Pb-Zn mineralization is focused
along the Mesozoic basin margin, controlled by grabens formed during the major
Toarcian - Bathonian Middle Atlas tectonic
event. The deposits comprise stratiform (Aïn
Hallouf, Asdi Ben Zerhla, Aïn Tarselt Aïn
Khebbab and Bou Khalifa) and open-space
filling ores (Sidi Abdellah) (Fig. 1, Table 2).
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Deposit

Aïn Hallouf

Type

Stratiform

Bou Khalifa

Stratiform

Aïn Tarselt

Stratiform

Asdi Ben
Zerhla

Stratiform

Mineral assamblage

The role of brines on genesis of Pb-Zn-Ba 31

Relationship with the host

Evidence of relative age

Dolomite 1 filling caviPyrite-chalcopyriteties depressions, and
Hydrothermal
dolotetrahedrite –sphaleenlarged fractures in the
rite- galena-dolomite
mite 1 as loaves in black
surface of the Lower
3 -quartz- covellite
marls of the Toarcian
Lias
Dolomite 1 filling enPyrite-chalcopyrite- larged cavities fractures
sphalerite- galena- do- and irregularities in the
lomite 3-quartz
surface of the Lower
Lias
Dolomite
1-pyrite
Dolomite 1 filling irreguchalcopyrite sphalelarities in the surface of
rite-galena-dolomite
the Lower Lias
3-covellite
Pyrite-chalcopyrite- Dolomite 1 filling irregubarite-sphalerite-ga- larities in the surface of
lena- dolomite 3
the Lower Lias

Barite- dolomite 2pyrite-tetrahedriteOpen-space
Dolomite 2 filling fracSidi Abdellah
chalcopyrite-sphalefilling
ture
rite-galena- dolomite
3-quartz
Table 2. Pb-Zn mineralizations of the Middle Atlas Causse.

Stratiform sulphide Pb-Zn mineralization is hosted by hydrothermal dolomites
overlying the unconformity between the
Lower and the Middle Lias.
METHODOLOGY
The characteristics of the mineralization
were determined by optical microscopy of
thick and thin sections. Fluid inclusion studies were performed on all three hydrothermal dolomite types and the sphalerite from
the cover as well as on quartz 1, barite 1 and
sphalerite 1 from the basement.
Prior to microthermometry, all inclusions were optically studied in order to outline the general characteristics of the fluid
inclusion populations (primary, pseudosecondary or secondary) based on criteria pro-

Ore deposit cross-cutting Domerian limestones

posed by ROEDDER (1984). Microthermometry of fluid inclusions was performed
on polished thick sections using Chaixmeca
(POTY et al., 1976) and Linkam THMSG
600 (SHEPHERD, 1981) heating-freezing
stages. The stages were calibrated with melting-point standards at T > 25 °C and with
natural and synthetic fluid inclusions at T
< 0 °C. The rate of heating was monitored
in order to obtain an accuracy of ± 0.2 °C
during freezing, ± 1 °C when heating over
the 25 to 400 °C range. Salinity, expressed
as wt. % eq. NaCl, was calculated from microthermometric data using equations from
BODNAR & VITYK (1994).
The volumetric fraction of the aqueous
liquid (flw) has been estimated at room temperature by reference to the volumetric chart
of ROEDDER (1984).
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The existences of gases in the individual
inclusions were checked with a LABRAM
Micro-Raman spectrometer.
The ionic composition of fluid inclusions was determined by the crush–leach
technique (BANKS et al. 1991). The anions
F-, Cl-, Br- and SO42- were analysed by ion
chromatography on double-distilled water
leaches using a DIONEX 45001.
RESULTS
Mineralogy
Deposits of the Palaeozoic basement
The quartz–sulphide veins contain
quartz, sphalerite, galena, pyrite, chalcopyrite, tetrahedrite and barite (Table 1 and
3); secondary malachite and pyromorphite
appear locally. Pyrite and sphalerite occurs
only in the NE-SW trending group. Several
quartz occurrences are observed: grey and
microcrystalline (quartz 1); white macrocrystalline and translucent with comb or rosette textures (quartz 2); or locally pyramidal (quartz 3). Barite exhibits: pink, fine
grain massive aggregates (barite 1); large
white crystals (barite 2) or “cockscomb”
crystal aggregates (barite 3).
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The NE-SW trending veins (DBA) show a
well-defined mineralogical sequence in different stages (table 3): barite 1 - pyrite - sphalerite 1- quartz 1 (Stage I) - galena 1 and tetrahedrite 1 – (Stage II) - sphalerite 2 – chalcopyrite-1 (Stage III)- barite 2- quartz 2 (Stage IV)
- quartz 3 - barite 3- galena 3 (Stage V).
For the E-W trending veins, mineralogical sequence is simpler since stage I and
stage II are not present: chalcopyrite (Stage
IIIa), galena and tetrahedrite (Stage IIIb),
barite 2 - quartz 2 (Stage IV), quartz 3 - barite 3 - galena 3 (Stage V).
In the quartz - barite stockworks and
veins, barite forms either large crystals (barite 2) or barite 3 in geodes.
Deposits of the Liassic cover
In the Liassic – hosted Pb-Zn mineralization the sulphides typically form massive
aggregates hosted by three hydrothermal
dolomite types: early hydrothermal dolomites (dolomite 1 and dolomite 2) and later
saddle dolomite (dolomite 3) (Tables 2 and
3) (AUAJJAR & BOULÈGUE, 2002). The
early hydrothermal dolomite 1 is a xenotopic dolospar mosaic containing areas of
microdolospar, residual zones and microgeodes lined with zoned euhedral dolomite
crystals that have dark cores (Fig. 2).
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Fig. 2. Hydrothermal dolomites associated with the ore minerals. Two early phases dolomite 1 and dolomite 2
(Do I, Do II) separated in time from a phase of saddle dolomite, dolomite 3 (Do III).
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Hydrothermal dolomite 2 well represented at the Sidi Abdellah (SA) deposit, is
black, coarsely crystalline and is cut by veins
of dolomite 3 up to 15 cm thick. Hydrothermal dolomite 3 or saddle dolomite is coarsely crystalline and occurs filling dissolution
breccias, in faults and veins, forming cement
in fractures and lining vugs and geodes of
many centimetres in diameter. In some geodes dolomite 3 is overlain by bitumen.
At Bou Khalifa (BKh) and Aïn Hallouf

Table 3. Stages of mineralization.
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(AH), centimetre-sized crystals of sphalerite and galena and minor amounts of pyrite
and chalcopyrite are found in dolomite 1.
Sphalerite occurs as transparent or translucent red or yellow crystals forming a ribbon
or banded texture and contains microscopic
inclusions of chalcopyrite and pyrite. Euhedral dolomite 3 crystals also occur crosscutting the galena cleavage. At Bou Khalifa,
brecciated sphalerite is cemented by dolomite 3 (Table 3).
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At Sidi Abdellah (SA), crystals of
sphalerite and galena are associated with
chalcopyrite and pyrite. Together, they form
massive aggregates in dolomite 2. Microscopic inclusions of chalcopyrite are present
in sphalerite and microscopic inclusions of
tetrahedrite occur in chalcopyrite. Fractured
galena and sphalerite and curved cleavage
planes in galena indicate deformation after
mineralization. In this deposit chalcopyrite
forms cement enclosing brecciated crystals
of pyrite. Pyrite occurs in aggregates of subhedral and euhedral crystals. Microscopic
inclusions of bournonite are present within
the galena. Pyrobitumen occludes intercrystalline porosity of the coarse crystalline
dolomite 2.
A phase of supergene alteration of earlier minerals is represented by smithsonite,
malachite, covellite and Fe-oxides
Table 3- Stages of mineralization.
Fluid Inclusions
Different fluid inclusion (FI) types were
identified based on microscopy and microthermometric data. They are summarised
in Table 4 and described: L, for inclusions
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with global homogenisation to liquid; subscript w indicates the presence of an aqueous phase (water).
Two main fluid inclusion types have been
recognised: Lw1 - H2O - NaCl- (CaCl2); and
Lw2 - H2O - CaCl2 - NaCl.
Lw1 occur in secondary fluid inclusion
planes (FIP) in sphalerite and quartz; as
pseudo-secondary inclusions in barite from
the basement and as primary inclusions in
sphalerite and dolomite 3 from the cover.
Lw2 are present as secondary inclusions
in dolomite 1 and as pseudosecondary inclusions in dolomite 2.
Ice melting temperatures of Lw1 (Tmice)
in sphalerite are between -11 and -3ºC (-11
to -5ºC in the cover and -8 to -3ºC in the
basement); in dolomite 3 between -7.2 and
-6.5ºC; in barite between -11 and -6ºC; and
in quartz are between -6 and -0.5ºC. Homogenisation temperatures (Th) range from 110
to 159ºC in sphalerite (generally lower temperatures in the basement); between 110 and
160ºC in dolomite 3; between 190 and 290ºC
in barite; and 200 and 320ºC in quartz (Fig.
3). Lw2 inclusions are characterised by Tmice
between -23.0 and -11ºC and Th between 90
and 100ºC (Fig. 3)

Fig. 3. Microthermometric dataTmice-Th diagram (Qtz-Quartz,
Sph-Spalerite, Do- Dolomite, BBasement, C- Cover).
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Halogens

The Br and Cl contents of inclusions
hosted by quartz and barite from the Palaeozoic basement and of inclusions hosted
by dolomite 2 and dolomite 3 from the Liassic cover are represented in Fig. 4a. The Cl/
Br molar ratio is lower in minerals than in
seawater (Fig. 4b)

Crush-leach analyses were carried out on
four samples: quartz and barite from veins
hosted by Palaeozoic basement; dolomite 2
and dolomite 3, from the Liassic carbonate
cover.

Fluid inclusions

Fig. 4. a) Log Cl - Log Br ; b) Cl/Br and Na/Br ratios.

DBA
Salinity
wt%eqNaCl

Th (ºC)

Quartz

1 to 15%

135 to 395

Sphalerite

7 to 13%

73 to 128

SA
Salinity
wt%eqNaCl

Th (ºC)

0 to 3%

139 to145

Dolomite 1

Th (ºC)

AH
Salinity
wt%eqNaCl

5 to 10 % 125 to 150 10 to 15%

Th (ºC)

120 to 160

12 to 18%

Dolomite 2

16 to 24%

100 to 145

Dolomite 3

2 to 4%

140 to 150

Table 4. Microthermometric data.

BKh
Salinity
wt%eqNaCl

9 to 10%

130 to 160

125 to 140
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The lack of any observable cross-cutting
relationships between deposits in the Liassic
cover and the basement rocks or geochronological data means that it is difficult to
confirm a genetic relationship between the
two types. However, the petrographic, fluid
inclusion and stable isotope studies suggest
that the general fluid evolution is similar in
most of the studied deposits.
There is no recognizable geometric relationship between the mineralizations and
the igneous rocks from the basement in the
Tazekka district.
Hydrothermal dolomites are generally
interpreted to have formed as a result of
hydrothermal and/or burial alteration of
limestones. Many hydrothermal dolomites
are associated with Mississippi-Valleytype (MVT) deposits (BRAITHWAITE &
RIZZI, 1997, WHITE & AL-AASM, 1997,
(LEACH, al., 2010), AUAJJAR & BOULÉGUE, 2002).
Mineralization shows a simple assemblage, essentially sphalerite and galena, with
small amounts of pyrite and chalcopyrite
(AUAJJAR & BOULÈGUE, 1999). Pb-Zn
(Ba) - mineralization hosted in carbonate
rocks is very common in North-Eastern
Morocco. The Tazekka deposits are typical
of this mineralization type, which has a simple mineralogy comprising galena, sphalerite, pyrite and chalcopyrite. Several authors
have proposed that these Pb-Zn ore deposits
are of Mississippi Valley Type (MVT) (e.g.)
and consequently associated with basin
margins (LEACH et al., 2001).
At the Sidi Abdellah open-space filling
deposit, mineralization is localized in a fracture, which is late- or post - Domerian. The
mineralization shows similar mineralogy to
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that hosted by the Lower Lias rocks below.
At the Ain Hallouf and Bou Khalifa
stratiform deposits, deflections of the bedding around large crystals of sphalerite indicate that mineralization predates a deformation stage. At the Ain Hallouf coarsely
crystalline dolomite 3 occur overlying PbZn sulphides, cementing broken crystals of
galena and sphalerite and dissolution breccias. Euhedral crystals of dolomite 3 are
also found within galena crystals but crosscutting cleavage.
The three types of hydrothermal dolomite are characterized by different δ18O
values. For dolomite 1, which hosts the
stratiform ores, δ18O values vary from -6.1
to -8.7‰ (average - 7.7‰). Dolomite 2 hosting the Sidi Abdellah deposit has δ18O values
around -9.8‰. Dolomite 3 (saddle dolomite)
is slightly more variable with δ18O values of
-7.57 to -12.58‰ (average -9.4‰). The two
early hydrothermal dolomites (1 and 2) are
separated temporally from dolomite 3 and
all of them distinct phases. Within ore deposits there is a decrease in δ18O values from
barren to mineralized rocks. (AUAJJAR &
BOULÈGUE, 2002).
Field observation, petrographic and
stable isotope data suggest a continuous replacement, during the Carixian for the early
hydrothermal dolomite 1, and during the
Toarcian for early hydrothermal dolomite 2.
The general fluid evolution is similar in
most of the studied deposits independently
of the host rock. In the mineralised structures, the fluids do not exhibit significant
compositional variations namely the fluids
associated with sphalerite, independently of
the occurrence, in the cover or in the basement. However, the fluids in the basement
exhibit an evolution from aqueous fluids
with low salt content, to high salinity fluids.
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The high salinity and the low temperature
fluids are essentially present in the cover
where they occur associated with dolomite 2
but they are also represented in quartz from
the basement, previous to ore deposition.
The halogens, Cl and Br, tend to act conservatively in solution, as they are not easily incorporated into rock forming minerals.
Fluid–rock interactions similarly do not
have a significant effect on the concentrations of Cl and Br in solution. Therefore, in
the absence of halite, water–rock reactions
do not alter the Cl/Br ratio and so this ratio
can be used to place constraints on the fluids
origin (BANKS et al., 1991).
It is clear that the fluids from the studied samples have a similar range of halogen
compositions and that they have lower Cl/Br
than seawater. The trend in the data (Fig. 4a)
could be interpreted as due to dilution from
the cover to basement. The wide range of
salinities suggests fluid mixing has occurred,
possibly between evaporated seawater brine
and a lower salinity fluid. Sphalerite deposition can be interpreted as related to fluids
of intermediate salinity probably associated
with the mixing process.
The isotopic and fluid inclusion data indicate different temperature of formation of
the dolomites with the later phase (dolomite
3) postdating mineralization. The salinities
of the dolomite and sphalerite fluids are
also different with the high salinity fluids
primarily involved in dolomite 2. It is also
clear that fluid mixing has occurred and the
range of salinities suggests mixing of evaporated seawater brine with a low salinity fluid.
The lower salinity fluid is observed in the
sphalerite as the primary ore fluid.
The fluids at Tazekka district can be
interpreted as an example of a continuous
fluid evolution where high salinity fluids
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(brines) play an important role, which culminates with the deposition of Pb-Zn mineralization associated with a fluid mixing of
brines with a lower salinity fluid.
The resemblance between the present
results and others concerning Pb-Zn ore
deposits across Europe, focus on the origin
and evolution of the mineralising fluids,
suggests an important water-rock interaction related to a downward migration of the
fluids into the basin and even into the basement (CANALS & CARDELLACH 1997;
BANKS et al. 2002; GASPARRINI et al.
2003; WILKINSON et al., 2005; BOUCH
et al. 2006, among others).
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Abstract
Though structure has long been recognised as a fundamental factor in landscape analysis and
interpretation, some aspects are not accorded sufficient weight. Stress and the resulting strain
influence rates of weathering and hence erosion. Linear features may be referred or deferred
and develop long after the tectonic event to which they are ultimately related. The pattern of
many linear and arcuate river channels can be attributed to underprinting or the transmission
of structures to overlying strata. Deep erosion allied with reinforcement mechanisms also can
account for transverse rivers and other anomalies.
Key words: structural control, anomalous drainage, strain, cryptostructural, referred drainage,
deferred drainage, underprinting.
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INTRODUCTION
Fractures influence landform development in many ways, most of them obvious,
as for example fracture-controlled patterns
of weathering and fault-line valleys. However, though the geometry of some topographic features – linearity, parallelism – is
strongly suggestive of structural control, the
link between crustal characteristics and surface expression is in some instances obscure
or indirect. These more subtle effects are discussed, particularly but not exclusively, with
reference to Australian landscapes.
TERMINOLOGY
The term ‘structural’ sensu lato embraces
forms, which are genetically related to characteristics of the rocks exposed at or located
just beneath the Earth’s surface. There are
two types, which can be distinguished as
active and passive. Tectonic forms involve
earth movements (faulting and folding,
some would include volcanicity) generated
by crustal activities. Passive structural forms
result from the exploitation of crustal weaknesses by external agencies.
Categories of drainage pattern caused by
factors additional to these two basic structural effects have been recognised. Landforms and particularly drainage features associated with hidden structures are termed
cryptostructural. Some are associated with
structures the plan locations of which have
changed as a result of deep erosion or dipping strata. Such structural effects are said
to be referred. Others are associated with
deep structures the impacts of which have
been transmitted through effectively structureless incompetent beds. Thus, underprinted streams (HILLS, 1961) are caused
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by what has been called ‘upward generation’
(SAUL, 1978), or the effect of structures in
deep basement rocks on overlying strata and
eventually, the land surface and drainage
lines.
Impression from below may be due to
recurrent, resurgent or renewed dislocations
along a basement fault, which eventually
have been conducted through incompetent
(plastic) strata. Transmission may not be instantaneous but occur over a period of time:
it may be delayed or deferred. Alternatively,
the underprinting may be indirect and be
caused by the concentration of groundwater
flow into or along the fracture zone, causing preferential weathering, volume loss,
compaction and subsidence in a linear zone
that is exploited by surficial agents, and especially rivers and streams. Clearly in such
instances also there is a substantial time lag
or deferral in the development of the surface
features.
CRYPTOSTRUCTURAL FORMS
Fracture and strain
Crustal stress is manifested in fracture
patterns and fold orientations at scales from
the global and continental to the regional
and local, from the outlines of the continents, massifs and framed basins, to the
shape of residual hills and the patterns of
drainage lines (e.g. DE KALB, 1990).
In orogenic terrains, stress and resultant
strain are significant factors in the exploitation of folds by weathering and erosion resulting in inversions (e.g. DERRUAU, 1965,
p. 173 et seq.; figure 1). The upper zones or
crests of domes and anticlines are in tension and are thus susceptible to water penetration, alteration and erosion. At depth,
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however, beneath the neutral plane, anticlinal cores are in compression, as indicated
by various kinks and minor warps such as
those exposed in the cores of anticlines and
domes and by the resistance to weathering
and erosion of such zones (figure 2). Conversely, the upper zones of troughs, basins
and synclines are in compression and thus
resistant, whereas deeper zones are in tension. Deep erosion of folds and the associated distribution of strain can result in inversion, with synclines becoming topographic
highs, and anticlines, lows (figure 3).

Fig. 1. Stages in the dissection of simple folds (after
DERRUAU, 1965, p. 320).

Fig. 2. Anticlinal ridge in limestone breached by
river which has eroded a transverse gorge or tang,
Zagros Mountains, southwestern Iran (Hunting Surveys).
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Fig. 3. Wilpena Pound, central Flinders Ranges, South
Australia, an example of a synclinal upland and hence
of relief inversion (Department of Environment and
Natural Resources, South Australia, Mapland).

Many drainage lines and patterns are,
directly or indirectly, related to lineaments,
which have been defined as topographic features of regional extent that reflect crustal
structures (HOBBS, 1904, 1911; but see also
HOBBS et al., 1976, p. 267). They have been
referred to under other names (e.g. geofractures: RUSSELL, 1968). The term also has
been applied in a more general sense, particularly in photo-interpretation and remote
sensing to denote any linearity in the crust,
so that RAJ (1983), for instance, refers to
positive and negative lineaments to indicate
positive or negative relief features. Most lineaments take the form of faults (O’LEARY
et al., 1976). They are planes of recurrent
shearing which have been exploited by major rivers such as Thredbo and other streams
of the Kosciuszko region of southeastern
Australia, the lower Volga in Russia, the St
Lawrence in North America (figure 4), several left-bank tributaries of the Amazon in
South America, and of the Congo in central
Africa (e.g. HOBBS, 1904; STERNBERG
and RUSSELL, 1956; TWIDALE and
BOURNE, 2007).
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Fig. 4. (a) The linear course of the St Lawrence River and other waterways in northeastern North America (HOBBS, 1904). (b) Part of middle Amazon Basin showing linear left-bank tributaries.
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Fig. 5. (a) Kluftkarren, and (b) pseudoKluftkarren, Little Wudinna Hill, Eyre Peninsula, South
Australia.
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Despite its successful application in mineral exploration (see e.g. BOURNE and
TWIDALE, 2007) some workers reject the
lineament concept, in part at least because
fractures do not occur along the length of
some alleged structures. But stress may find
expression in zones of strain as well as in
ruptures. For instance, at site scale, linear
depressions are developed in granitic terrains parallel to genuine Kluftkarren or fracture-controlled clefts or slots. They lack visible and extensive continuous fractures (figures 5a and 5b), though the adjacent rock
typically displays lineation, which stands in
marked contrast with the usual random orientation of crystals in the host rock. Such
pseudoKluftkarren are attributed to the preferential weathering of crystals under strain
and hence in disequilibrium (RUSSELL,
1935; TURNER and VERHOOGEN, 1960,
p. 476; NABARRO 1967, p. 4).
Recurrent shearing has caused the development of several generations of conjugate fractures, commonly of orthogonal
and rhomboidal plan patterns, as well as
fracture propagation. Fracture density varies because of the contrasted rheological
characteristics of the country rock and as
a result of repeated stress. Such spatial differences in fracture density account not only
for inselberg landscapes, whether developed
in granitic rocks, arenaceous materials or
limestone (TWIDALE and BOURNE,
1978; TWIDALE and VIDAL ROMANI,
2005; TWIDALE, 2006), but also for fields
of domical hills standing in ordered rows,
the ‘egg-box’ patterns of RAMSEY and
HUBER (1987). Examples are found in the
Gawler Ranges of South Australia, the Kamiesberge of Northern Cape Province, RSA,
and in Hausaland or northern Nigeria (e.g.
BAIN, 1923; CAMPBELL and TWIDALE,
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1991; TWIDALE and VIDAL ROMANI,
2005, p. 114; figure 6).

Fig. 6. Typical Gawler Ranges, South Australia, topography, with ordered rows of domical hills (bornhardts) developed in Mesoproterozoic silicic volcanics.

The residuals are defined in plan outline
by steeply dipping fractures. Many are traversed by clefts caused by the exploitation
by weathering and erosion of partings. The
rock surfaces are also dimpled as a result
of the formation of rock basins. No visible
fractures coincide with the depressions or
basins, yet their outlines run parallel to the
lineament trends, as do the margins of some
pans or shallow flat-floored basins, and are
attributed to zones of strain (TWIDALE
and CORBIN, 1963; DE KALB, 1990, p.
136-137).
In addition, each domical hill or bornhardt is subdivided into thick slabs by
fractures or sheet fractures that are most
commonly convex-upward, though some
concave-upward examples have been noted
(TWIDALE et al., 1996). The fractures
and slabs are widely attributed to erosional
offloading (GILBERT, 1904) and referred
to as offloading joints, but the partings de-
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monstrably are small-displacement faults
and are more plausibly linked to compression induced by shearing (MERRILL, 1897;
DALE, 1923; HOLZHAUSEN, 1989; TWIDALE et al., 1996; see also CHAPMAN,
1956).
But whatever their nature, as originally
defined, lineaments are zones of weakness
that have been exploited by ascending gases,
liquids and magmas (e.g. O’DRISCOLL,
1986; WOODALL, 1984; 1994; BOURNE
and TWIDALE, 2007) and also by descending meteoric waters and circulating groundwaters, which contribute significantly to
rock weathering and hence to the shaping
of the Earth’s surface. The influence of lineaments and related fracture systems and
sets is apparent in many landscapes and at
various scales (VENING MEINESZ, 1947;
HILLS, 1961; DE KALB, 1990, p. 140-141).
Linear river patterns and underprinting
Most river patterns are controlled by
slope or structure (e.g. ZERNITZ, 1931);
those that transgress structure are said to be
anomalous or transverse. River sectors have
exploited linear fracture sets to produce rectangular patterns. Some major rivers, however, have eroded rectilinear channels in alluvium or similar unconsolidated materials.
In Australia, many of the major rivers
of the Great Artesian Basin are sensibly
straight (see TWIDALE and BOURNE,
2007), though they flow either in Quaternary
alluvium or in weak Cretaceous and Tertiary sediments. Examples trending northeastsouthwest include the Warburton-Diamantina, Lachlan, Warrego, Bulloo, Thompson,
Cooper, and the Darling (figure 7a). Sectors
of the Finke and Alberga run northwestsoutheast and reaches of the Flinders,
Leichhardt, and Georgina rivers are aligned
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SSE-NNW. It has been suggested (HILLS,
1961; see also WOPFNER, 1960) that the
linear courses of these central Australian
rivers are due to underprinting, with structures developed in ancient basement rocks
and recurrently revived, transmitted to the
overlying alluvia or other intrinsically struc-

Fig. 7. (a) Linear course of the Darling River,
mostly eroded in Quaternary alluvia (after FENNER, 1934). (b) Structural control of the course
of the lower River Murray in South Australia.
Note that the linear course south of Morgan is
due to underprinting rather than control by the
Morgan Fault (after O’DRISCOLL, 1960, p.
21).
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tureless sediments. Major linear sectors of
the lower Murray River in South Australia
(figure 7b) also have been attributed to underprinting through massive flat-lying Miocene limestone (O’DRISCOLL, 1960; FIRMAN, 1974; TWIDALE and BOURNE,
2009).
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Such underprinting may be effected by
recurrent tectonism and repeated joggling
of fault blocks and overlying strata resulting in subdued half graben and other linear
depressions that though shallow are sufficient to determine stream courses. The development of surface forms has lagged well
behind the original tectonic event to which
they are related. The lapse time is to be measured in tens of millions of years at least.
They are deferred forms.
Underprinting and arcuate patterns
Some arcuate stream and topographic
patterns are associated with ring structures (e.g. VAN DE GRAAFF et al., 1977;
O’DRISCOLL and CAMPBELL, 1997; see
also KAMININE and RICHTER, 1956;
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SAUL, 1978; KHUDYAKOV et al., 1988;
BAKER et al., 1992; KUTINA, 1998).
Though mostly detected through geophysical signatures, some have been recognised
in outcrop, and in fracture and stream patterns. The 1200 km diameter Central Australian Ring, for instance, is defined by
several arcuate stream channels along its
northern margin and indeed Eocene river
courses in the southeastern Yilgarn Block
are arcuate (figure 7c). The course of the
Fitzroy River within the Kimberley Block
and Circle (O’DRISCOLL and CAMPBELL, 1997) and the Derwent of central
Tasmania (CAMPBELL and GLENIE,
2007) also may be determined by deep arcuate structures.

Fig. 7. (c) Arcuate rivers in the southern Yilgarn Craton, Western Australia (map extract after VAN DE
GRAAFF et al., 1977).
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It has been suggested that the basement
from which some underprinted structures are
derived may be the Mohorovicic discontinuity, regarded by some as the primordial crust
of the Earth (SKOBELIN, 1992). Thus, lineaments may be inherited from shear zones
in the Mohorovicic, and some of the ring
structures may be derived from meteorite
impacts on the original brittle crust of the
Earth or on an early cover of sedimentary
and volcanic rocks, and been underprinted
on to near-surface strata (SAUL, 1978).
Underprinting and preferential weathering
Dolines are due to the solution and collapse of rocks, typically of limestone but including also ferruginous materials. Because
solution is effected by water, dolines are
characteristically developed low in the local topography. On western Eyre Peninsula,
however, although many dolines are developed low in the local relief, others occur on
uplands, and even on the crests of the rolling
hills formed by deposits of Pleistocene dune
calcarenite. For example, east of Lake Newland four dolines aligned NNW–SSE stand
high on a relic coastal dune (figure 8a). This
orientation roughly parallels a prominent
fracture trend in the underlying granitic
rocks as determined by patterns plotted in
adjacent coastal sections and small but numerous inselberg inliers. For these reasons it
has been suggested that these anomalously
located forms could be related to underprinting, due either to joggling in the basement
rocks or to a concentration of descending
groundwaters in the fracture zones resulting
in preferential solution and collapse in narrow structurally-related zones (TWIDALE
and BOURNE, 2000; figure 8b).

Fig. 8. (a) Aligned hilltop dolines, or sinkholes, east
of Lake Newland, Elliston, western Eyre Peninsula, South Australia, seen from the southeast. (b)
Diagram showing suggested development of aligned
hilltop dolines in relation to basement fracture zone.

Similar landforms are developed on the
Sturt Plateau, Northern Territory, which is a
flat or very gently sloping lateritised surface
of Miocene age developed on Cretaceous
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strata (figure 8c). The location and shape
of the numerous dolines developed as a result of the dissolution and collapse of the
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underlying sediments are influenced by minor fractures in the host rock (TWIDALE,
1987).

Fig. 8. (c) Plan of part of Sturt Plateau, northern Australia, developed in laterite over Cretaceous strata, showing the relationship of dolines to fractures and palaeochannels (drawn from air photographs).
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These karstic features in calcarenite and
laterite are also examples of deferred forms,
for the weathering of strata above the basement fracture or fracture zone leading to
the necessary volume decrease, compaction
and subsidence has taken some considerable
time. Indeed, dolines are still forming on the
Sturt Plateau (figure 8d). Thus, and as with
the underprinted river courses discussed
earlier, the development of the resultant
surface feature occurred much later than the
tectonic event with which it is ultimately associated.

Fig. 8. (d) View of doline in laterite adjacent to the
Buchanan Highway, west of Dunmara, Northern
Territory, and developed in stages between October
1981 and April 1982, but mostly toward the end of
this period.

REFERRED STRUCTURAL FORMS
Lateral fracture displacement
In places rivers that have breached and
excavated gorges through ridges in resistant rocks such as quartzite occur a short
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distance from faults exploited by weathering but not by rivers or streams. They can
plausibly be explained in terms of deep erosion of folded structures, the exploitation of
structural weaknesses in dipping strata by
streams at an earlier and higher land surface, and the persistence of the stream at the
original location despite the lateral shift of
the zone of weakness as a result of surface
lowering. Such persistence implies strong
reinforcement effects (BEHRMANN, 1919;
KING, 1970; TWIDALE et al., 1974).
The significance of the apparent lateral
shift of structures in deeply eroded landscapes like that of the Flinders Ranges, an
Early Palaeozoic fold mountain belt which
remains tectonically active (TWIDALE and
BOURNE, 1996), is indicated by simple calculations. A stratum inclined 10º from the
vertical (hade) causes a lateral displacement
of 2 m every 10 m of lowering; 20º implies
3.6 m for every 10 m; 30º, 5.8 m for every 10
m; and so on. Given the evidence for deep
erosion, and in the Flinders Ranges it is of
the order of several kilometres, the changing geometry and location of structure with
depth is a significant factor in landform interpretation (TWIDALE, 1972).
In the northeastern Flinders Ranges,
Italowie Creek flows south between the
Rampart and Balcanoona ranges before
turning northeast as a major braided river
(figure 9a). Just before turning northeast
the stream has incised a deep valley in the
boulder tillite of the Bolla Bollana Formation of Neoproterozoic age dipping west
and northwest. A crush zone is developed at
the faulted interface between the tillite and
overlying Rawnsley Quartzite (uppermost
Neoproterozoic), also dipping west (LEESON, 1967). The crush zone is imbricate at
the contact with the quartzite exposed on
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the eastern flank of the Rampart Range but
is characterised by closely spaced cleavage in
the argillites. Though unaltered, this shatter zone was readily exploited by streams.
Italowie Creek has eroded a slightly arcuate
valley to depths of 290-300 m. The arcuate
crush zone, located some 100-200 m to the
west and developed along a west-dipping
lithological junction, is separated from the
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Italowie Creek valley by a high ridge of tillite. It is weathered and eroded, but most
of the drainage has been captured by right
bank tributaries of the Italowie Creek and
the floor of the linear depression stands at
elevations of more than 350 m, and well
above the channel of the nearby Italowie
Creek.

Fig. 9. (a) Generalised
geological map of Italowie
Creek in eastern piedmont
of northern Flinders Ranges, with section A-B showing suggested offsetting of
gorge and fault zone as a
result of deep erosion of
dipping structures.
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Similarly, at the eastern end of Chace
Range in the central Flinders Ranges, a
right bank tributary of Wilpena Creek has
breached the quartzite ridge less than a kilometre from the terminus of the upland,
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though a fault zone marked by a col occurs about a kilometre to the west (figure
9b). This appears to have been the structure
that the stream initially exploited in order to
breach the ridge.

Fig. 9. b) Offset gorge and fault zone (ƒ – heavy line) near the eastern end of Chace Range, central Flinders
Ranges. The gorge has been excavated through a quartzite ridge despite the presence of a fault zone cutting
through the strata diagonally from SW-NE less than a kilometre to the west.
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These anomalous situations can be construed as being due to the ancestral rivers
having initially exploited the crush or fracture zone. Each evidently had the power to
erode a gorge and maintain its plan location
despite the oblique dip and lateral displacement of the zone of structural weakness
consequent on deep erosion. At Italowie,
once incised into the fissile shatter zone the
stream maintained its position even when it
incised into the tillite below the dipping argillites: such is the power of rivers to maintain their courses.
Transfer from weak to resistant environment
Some patterns are anomalous in that
they are incompatible with structure or
slope or both, and natural selection, i.e. the
emergence as master streams of those that
have exploited structural weaknesses and
once dominant are enhanced – the reinforcement factor. Yet whereas master streams
ought to develop in weak strata, some either cut across the structural grain or they
have eroded valleys, and in many instances
gorges, in resistant rocks situated immediately adjacent to weaker formations. Such
transverse elements are most commonly developed in fold mountain belts though they
are not confined to them.
Major rivers in fold mountain belts consist of long sectors that are compatible with
structure, linked by short sectors that are
anomalous in that they cut across structure.
They have been attributed variously to catastrophic diversion (faulting, warping, volcanism, glacial blocking), antecedence, superimposition, and inheritance (TWIDALE,
2004). River capture or piracy is also signifi-
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cant (THOMPSON, 1939; BISHOP, 1995).
Deep erosion and the persistence of streams
let down from a weak formation on to one
that is resistant, was suggested by MEYERHOFF and OLMSTEAD (1936) in explanation of certain Appalachian streams
and has found support from other workers
(STRAHLER, 1945; OBERLANDER,
1965; TWIDALE, 1966, 1976, p. 438 and
440 et seq,). It must be noted, however, that
this mechanism differs from superimposition (in US, superposition).
Though originally invoked by JUKES
(1862) in explanation of the river patterns
of southern Ireland, MAW (1866) was the
first to use the term superimposition (or in
the U.S.A., superposition). for: “… a series
of valleys superimposed in part unconformably over an ancient buried series …’ and
‘… denudation may … gradually lower the
entire surface … after having removed the
whole of the new deposit, and will impress
on the old deposit a contour partaking of
that of both the old and new surfaces …”.
Clearly superimposition implies a younger
series (or overmass) and an unconformable
undermass. Nevertheless, the explanation
is plausible, for many anomalous patterns
including rivers that run across entire local
structures, breached snouts and in-and-out
valleys (figures 2 and 10) are susceptible of
explanation in terms of deep erosion (e.g.
TWIDALE, 2004; also UMBGROVE, 1950,
p. 58). It has been suggested that such anomalous streams can be linked to what has been
called stream persistence and valley impression or perhaps more simply, stream impression (TWIDALE, 1966, 1972, 2004).
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Fig. 10. (a) An anomalous
river channel runs across a
dome located in the Krichauff
Ranges, southwest of Alice
Springs, Northern Territory, but strike streams run
tributary to the main river (C.
Wahrhaftig). (b) A winding
strike stream is responsible
for the valley located to the
southwest of the southern
limb of this anticlinal snout,
located in the Petermann
Hills, almost 200 km WSW of
Alice Springs. The snout is in
process of being breached by
various antidip streams (in order of advancement) C, B, A,
and X. Stream Y is regressing
through the broad sandstone
apex of the structure. In all
but C short strike streams and
valleys are developed along
bedding and joints tributary
to the main streams.
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CONCLUSION
River patterns usually are determined by
structure, but in places reflect capture, impression, underprinting, referral or deferral.
Some of these more subtle structural influences are frequently overlooked, as is the
significance of reinforcement.
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Abstract
The aim of this work was to carry out the characterization of soil chemical and textural properties in the riparian area of the hydrographic sub-basin Mariana, located at Alta
Floresta-MT, Brazil, which is devoted to environmental conservation. The assessed chemical attributes were: pH (CaCl2), organic mater content (OM), exchangeable K+, Ca+2, Mg+2,
H+, Al+3, exchangeable bases, percent saturation (V), potential and effective cation exchange
capacity (CEC), V%, and available K. Nine plots of 20 x 50 m, distributed all over the subbasin surface, following a completely randomized block design, have been sampled. Sampling depths were 0.0-0.1 and 0.1-0.2 m and five composite samples, each one consisting of
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five sub-samples were taken per plot. Data were analyzed by variance analysis, Tukey test
and Pearson linear regression. The predominant texture was loamy sand, whereas the clay
content was low, generally below 10%. Soil chemical attributes showed a low soil fertility
status, principally in the upper part of the studied area. Organic matter content and CEC
were rather low, as expected for low activity soils. A highly significant relationship was found
between clay content and CEC.
Key words: soil texture; soil fertility; Amazonian soil.
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INTRODUÇÃO
Na maioria dos municípios do Estado de
Mato Grosso a degradação das áreas ciliares foi e ainda é fruto da expansão desordenada das fronteiras agrícolas. O fogo e outras atividades como a exploração florestal,
o garimpo, a construção de reservatórios, a
expansão de áreas urbanas e a poluição industrial tiveram e tem grande contribuição
na destruição de formações ciliares (ROTTA, 2004).
Operações agropecuárias que envolvem
a mobilização dos solos alteram substancialmente as condições físicas e químicas do
solo. Através dos ciclos de umedecimento e
secagem e com tráfego sobre o solo, o processo de reconsolidação ocorre e o solo volta
à sua condição original ou pode, na maioria
das vezes, atingir estados de pior qualidade
do que o inicial (FERREIRA, 2003).
O desenvolvimento de estudos referentes à qualidade dos solos de matas ciliares
em estágio de recuperação ou na sua forma
natural se torna um instrumento auxiliar
na tomada de decisões e na orientação para
melhor condução dos processos de recuperação ou ainda de conservação desses solos.
Atualmente, na região do município de
Alta Floresta-MT existe grande carência
de informações a respeito da classificação
e uso das terras. Os trabalhos disponíveis
encontram-se desatualizados, como é o caso
do Projeto RadamBrasil (BRASIL, 1980) e
estudos que visem contribuir com informações sobre as condições naturais do solo auxiliarão na tomada de decisões à época da
realização de ações de conservação e recuperação de áreas degradadas.
Nos últimos 40 anos a região do extremo
norte mato-grossense, e a região da floresta
Amazônica como um todo, tem sido alvo de
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extensa degradação. As principais causas
são as atividades de exploração agrícola que
foram implantadas sem o conhecimento técnico necessário dos atributos dos solos e das
reações que o meio ambiente sofreria com
estas atividades, além da utilização de gramíneas ou sistema de manejo inapropriado
das pastagens (DEMATTÊ e DEMATTÊ,
1993).
A fertilidade do solo pode ser entendida
como a capacidade de fornecer nutrientes às
plantas. Isso serve como indicativo da potencialidade agrícola do terreno. A presença de
maior ou menor quantidade de substâncias
ou elementos tóxicos é influenciada fortemente por variáveis como plantas cultivadas
e práticas de manejo (MELLO et al., 1989).
O presente estudo teve por objetivo
avaliar as condições químicas e descrever
a classe textural dos solos da área ciliar da
sub-bacia hidrográfica Mariana, para que
seja possível caracterizar as condições atuais, com intuito de gerar informações capazes de promover passos importantes na
restauração das áreas degradadas nesta região, contribuindo significativamente para a
manutenção do volume e qualidade da água
ofertada à população da cidade de Alta Floresta-MT.
MATERIAL E MÉTODOS
1. Área de estudo
A área do estudo compreende parte da
sub-bacia hidrográfica Mariana, no município de Alta Floresta-MT, distante cerca de
830 km da capital, Cuiabá (Figura 1).
O clima da região, segundo a classificação de KÖPPEN (1948), é chuvoso com nítida estação seca, tipo Awi, com temperaturas
entre 20 e 40 ºC. A precipitação média anual
é de 2.300 mm (BRASIL, 1980).
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O relevo da região do município de Alta
Floresta-MT pode ser dividido em quatro
unidades geomorfológicas: depressão interplanáltica da Amazônia meridional, planaltos dos Apiacás-Sucunrudi, planalto dissecado da Amazônia e os planaltos residuais do
norte de Mato Grosso. O material originário
do solo provém de rochas cristalinas do complexo Xingu pré-cambriano, o relevo é suave
ondulado, apresentando topos de elevação
com 2% de declive e erosão nula (Ibid, 1980).
2. Parcelas e delineamento experimental
Selecionaram-se na sub-bacia hidrográfica Mariana nove parcelas. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado,
num esquema fatorial 2 x 2. As parcelas fo-
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ram distribuídas ao longo da área da subbacia (5.785 ha), da seguinte forma: seis
na área do alto curso da sub-bacia (A, B,
C, D, E e F) e três na área do médio curso da sub-bacia (G, H e I), demarcadas de
forma não contígua e aleatórias, alinhadas
em transeções e perpendicular aos cursos
d`água para representar as maiores variações possíveis. Cada parcela foi constituída
de 20 x 50 m, totalizando 0,9 ha de área total. Foram amostradas todas as áreas que
possuíam tamanho suficiente de área ciliar e
acesso terrestre permitido. Para a instalação
das parcelas, foi utilizada trena para medir
as distâncias horizontais e nível de precisão
para orientar o alinhamento do contorno
das parcelas.

Fig. 1. Localização da área de
estudo, sub-bacia
Mariana, extremo
norte do Estado
de Mato Grosso.
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3. Amostragem do solo
Foram coletadas cinco amostras compostas do solo em cada parcela, nas profundidades 0,0 a 0,1 e 0,1 a 0,2 m, com auxilio
de trado holandês. As repetições realizadas
foram as seguintes: 30 no alto curso e 15 no
médio curso, para cada profundidade, totalizando 90 amostragens. Cada amostra composta foi constituída de cinco sub-amostras
coletadas em linha e perpendicular ao curso d`água, distantes 4 m uma da outra. As
amostras de solo foram acondicionadas em
sacos plásticos, identificadas e encaminhadas ao laboratório de solos da UNEMAT,
campus de Alta Floresta-MT.
4. Análises do solo
Os atributos químicos foram analisados de acordo com a metodologia descrita
pela EMBRAPA (1997) para: pH em CaCl2;
matéria orgânica (método via úmida); alumínio, cálcio, magnésio e potássio trocáveis;
fósforo disponível e acidez potencial (H+ +
Al+3). A CTC potencial, CTC efetiva, soma
de bases (S), saturação por bases (V) e a saturação por alumínio (m) foram calculadas
a partir dos dados analíticos.
Determinou-se a granulometria pelo método do densímetro após agitação lenta por
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16 h, conforme proposto por CAMARGO
et al. (1986), em cinco pontos de cada uma
das parcelas, a cada 10 m de distância a partir do ponto mais úmido.
Os solos foram classificados de acordo
com o Sistema Brasileiro de Classificação
dos Solos (EMBRAPA, 2006).
5. Análise estatística
Os dados foram submetidos à análise de
variância (teste F) e teste de média (Tukey,
P<0,05). O software estatístico utilizado foi
Sisvar 4.0 (FERREIRA, 2000). Realizaram-se ainda correlações pelo método de
correlação simples, utilizando-se o Microsoft Excell (2003), sendo a correlação dada
pelo teste t.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
1. Granulometria
Na Tabela 1 são apresentados os resultados da granulometria dos solos e a classificação textural, para as profundidades de 0 a
0,1 m e 0,1 a 0,2 m. A classificação foi realizada de acordo com o Sistema Brasileiro de
Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).
De modo geral, existe predomínio da textura franco arenosa.
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Parcela

Areia
total
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Silte

Argila

Classe
textural

Parcela

Profundidade  0,0 a 0,10 m

Areia
total

Silte

Argila

Classe
textural

Profundidade  0,10 a 0,20 m

A

698,1

109,7

192,2

Franco
arenosa

A

630,8

194,9

174,3

Franco
arenosa

B

708,2

101,3

190,6

Franco
arenosa

B

646,8

154,7

198,4

Franco
arenosa

C

720,3

66,2

213,4

C

654,9

139,6

205,5

D

674,6

143,2

182,2

D

685,5

145,1

169,4

E

676,2

301,8

197,3

E

491,3

273,9

233,9

Franca

F

678,0

164,7

133,8

F

623,6

256,8

119,6

Franco
arenosa

G

678,2

211,0

158,0

G

560,0

262,8

177,2

Franca

H

579,9

244,8

175,3

H

459,8

344,9

195,3

I

315,4

416,9

266,6

I

312,6

405,8

281,7

Franca
Franco
siltosa

Franco
argilo
arenosa
Franco
arenosa
Franco
arenosa
Franco
arenosa
Franco
arenosa
Franca
Franco
siltosa

Franco
argilo
arenosa
Franco
arenosa

Tabela 1. Granulometria média do solo das parcelas amostrais e classe textural nas profundidades de 0 a 0,1
m e 0,1 a 0,2 m, em g.kg-1

Na profundidade de 0 a 0,1 m, 11,1 %
das parcelas apresentaram textura franco
argilo-arenosa, 11,1 % franca, 11,1 % franco-siltosa e 66,7 % franco-arenosa.
Na profundidade de 0,1 a 0,2 m, 11,1 %
apresentou textura franco argilo-arenosa,
11,1% franco-siltosa, 33,3% franca e 44,5%
franco-arenosa. FERREIRA (2007) estudando a associação entre solos e remanescentes
de vegetação em Campinas-SP descreveu áreas de mata situadas em Latossolo VermelhoAmarelo que apresentaram no horizonte A
textura predominantemente franco arenosa.
Os elevados teores de areia total podem
ser explicados, tanto pela classe de solo,
classificado como Latossolo VermelhoAmarelo distrófico, quanto pela declividade
das áreas, aproximadamente 2%.

Filho et al. (2007) estudando as classes
pedológicas em sub-bacias na Amazônia
Meridional descreveram a ocorrência de
pouco acúmulo de argila no horizonte superficial, ainda segundo estes autores, nas
sub-bacias do extremo norte do Estado de
Mato grosso há predominância de Latossolos, uma vez que o relevo e o material de
origem influenciaram mais a formação das
classes de solo do que o clima os organismos
e o tempo.
2. Avaliação da fertilidade do solo na subbacia hidrográfica Mariana
Na Tabela 2 é apresentado o resultado
da análise de variância para as características químicas do solo no alto e médio curso da sub-bacia hidrográfica Mariana, em
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duas profundidades e o desdobramento de
profundidade em função de curso (Alto/
Médio).
Pelos resultados da análise estatística
verificam-se características diferenciadas
entre os cursos estudados, assim como ocorrem variações da média dos atributos entre a
profundidade da camada de coleta e a interação de curso em função de profundidade.
O desdobramento entre parcelas e profundidade demonstrou haver diferença sig-
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nificativa (p<0,05) apenas para os teores de
cálcio e soma de bases.
As áreas do estudo não apresentam diferenças significativas para os parâmetros
potássio, acidez potencial e matéria orgânica, em relação aos cursos estudados na subbacia.
Em relação às profundidades avaliadas,
não houve diferença estatística para: magnésio, acidez potencial, CTC efetiva, saturação
de bases e saturação de alumínio.

10,47

4,34

CV (%)

Média Geral

11,67

34,93

0,855

0,005

0,333

16,627

0,559ns

137,890*

15,706 ns

M.O

2,15

33,01

0,410

0,001

0,000

0,859

0,588ns

13,572*

83,300*

P

0,37

28,27

0,651

0,043

0,072

1482,087

305,319ns

6228,684*

4917,979ns

K

1,46

32,98

0,021

0,043

0,000

0,233

1,288*

0,975*

22,169*

Ca

H+Al

0,77

31,70

0,228

0,153

0,000

0,102

0,151ns

1,886

0,752ns

4,134ns

1,643ns

4,95

27,71

0,529

0,142

0,353

Valores de F

0,2139ns

6,589*

Quadrados médios

Mg

0,50

31,56

0,078

0,006

0,000

0,096

0,305ns

0,741*

2,572*

Al

2,58

28,09

0,05

0,030

0,000

0,562

2,204*

2,724*

55,600*

SB

7,98

25,57

0,121

0,038

0,000

4,168

10,224ns

18,387*

3,54

26,82

0,08

0,403

0,000

2,742

8,337ns

1,933ns

139,955*

Efetiva

147,678*

CTC

CTC
potencial

35,98

32,58

0,466

0,881

0,000

137,49

73,47ns

3,09 ns

7263,130*

V%

3,95

28,98

0,452

0,007

0,000

1,314

1,314ns

0,750*

0,000*

m%

M.O = Matéria Orgânica; P = Fósforo; K = Potássio; Ca = Cálcio; Mg = Magnésio; H+Al = Acidez Potencial; Al = Alumínio; SB = Soma de
bases; CTC potencial = Capacidade de troca catiônica potencial; CTC efetiva = Capacidade de troca catiônica efetiva; V% = Saturação por bases
(dados ajustados através do método dos quadrados perfeitos); m% = Saturação por alumínio (dados ajustados através do método dos quadrados
perfeitos).
ns - Não significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F
* - Significativo ao nível de 5% de probabilidade pelo teste F

0,964

89

Total corrigido

0,206

Parcela *
Profundidade

86

Erro

0,000ns

0,061

1

Parcela *
Profundidade

0,739ns

Profundidade

1

Profundidade

6,335*

0,000

1

Curso

pH
CaCl2

Curso

GL

Fonte de Variação
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Tabela 2. Análise de variância dos dados referentes aos atributos químicos do solo em relação ao alto e médio
curso, profundidade de coleta e desdobramento (parcelas * profundidade) da sub-bacia hidrográfica Mariana.
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Os resultados das Tabelas 3 e 4 mostram
que o solo da área estudada apresenta fertilidade que varia entre baixa e média, além
de baixa toxidez por alumínio, conforme
classes de interpretação de fertilidade do
solo, proposto por RAIJ (1991).
Segundo os valores descritos por RAIJ
(1991), o pH do solo, na profundidade 0,0
a 0,1 m, é considerado baixo (pH entre 4,4 5,0) e entre 0,1 a 0,2 m muito baixo (< 4,3),
não havendo diferença estatística entre as
profundidades estudadas (Tabela 4). O Alto
curso da sub-bacia foi classificado como
muito baixo e o Médio curso como baixo
(Tabela 3). Seguindo estes critérios, constata-se que todas as parcelas amostradas apresentam problemas com relação à acidez.
Resultados semelhantes foram encontrados por DEMATTÊ E DEMATTÊ (1993)
na região Amazônica. Estes autores enfatizam que os valores de pH em CaCl2 no solo
da região de floresta, quase em sua totalidade, oscilam entre 3,5 e 4,5. Valores dessa
magnitude se devem ao fato da fração argila
dos solos da região estarem dominados por
caulinita, cujo ponto de carga zero esta na
faixa de pH 4,0 (JUO, 1980)
Semelhante aos resultados do pH, a acidez potencial (H++Al+3) apresenta-se igual,
tanto no Alto e Médio curso, quanto nas
profundidades estudadas. A acidez potencial está diretamente relacionada com a
matéria orgânica e pode estar sendo influenciada pelas pequenas taxas encontradas. Resultados semelhantes são demonstrados por
DEMATTÊ & DEMATTÊ (1993) e CONCEIÇÃO (2005).
Ao realizar-se a correlação entre pH e
acidez potenciais encontram-se resultados
não significativos. Esta relação pode ter sido
influenciada pela baixa disponibilidade de
matéria orgânica na região, uma vez que
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este atributo está diretamente relacionado a
tal correlação.
Os solos da área ciliar do Alto e Médio
curso apresentam maior saturação por base
(V%) e menor saturação por alumínio (m%),
revelando que possivelmente não ocorrem problemas de toxidade por alumínio (Tabela 3).
Toda a área estudada na sub-bacia possuí saturação por alumínio (m%) menor que
50% e saturação por bases acima de 20%. Estes resultados corroboram com aqueles descritos por FERREIRA (2007) em Latossolo
Vermelho-Amarelo sob remanescentes de
floresta semi-decídua. De acordo com os padrões propostos por RAIJ (1991) a saturação
por bases e alumínio no Alto e Médio curso
são classificadas como baixa (26 a 50%).
Com relação aos teores de Alumínio, ocorre elevação dos teores com a profundidade (Tabela 4). CORREA & REICHARDT (1995)
afirma que quanto maior a incorporação de
resíduos orgânicos ao solo, menor os teores de
Al+3. Os valores encontrados para Al+3 trocável
em todas as áreas amostradas foram classificados como baixos (0,0 à 5,0 cmolc.dm-3).
Os teores de matéria orgânica foram
maiores na profundidade de 0,0 a 0,1 m em
relação a 0,1 a 0,2 m (12,90 e 10,43 g.kg1
, respectivamente) (Tabela 4). Conforme
CONCEIÇÃO (2005) ocorre uma diminuição considerável da matéria orgânica com a
profundidade do perfil. Os autores relatam
que a camada de 0,0 a 0,05 m possui quantidades de matéria orgânica cerca de três
vezes maiores que o perfil de 0,1 a 0,2 m.
De acordo com as classes de interpretação
da fertilidade do solo, tanto o Alto como o
Médio curso da sub-bacia Mariana (Tabela 3) apresentam teores de matéria orgânica
classificados como baixo (<15 g.kg-1).
Resultados semelhantes foram relatados
por MARQUES & REIS (2004) em Latos-
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solos do Amazonas. Segundo este autor, a
manutenção dos teores de matéria orgânica
é um fator essencial para a conservação das
propriedades físicas, químicas e produção
de plantas em solos tropicais.
O teor de potássio (K+) diminui com o
incremento da profundidade (Tabela 4). Os
dois cursos (Alto/Médio) em estudo apresentam concentrações classificadas como muito
bom (> 0,30 Cmolc.dm-3). Os altos teores de
K+ encontrados podem ser explicados devido
à formação natural do solo, pois estudos demonstraram a ocorrência de rochas ricas em
feldspato potássico na região (FERNANDES, et al. 2005). Além disso, os maiores níveis de matéria orgânica presentes em superfície podem contribuir com a concentração
deste elemento, assim como a pluviosidade,
pois nos meses chuvosos a disponibilidade de
K+ é maior devido à facilidade de difusão do
elemento no solo (PEREIRA et al., 2000).
A concentração de P diminuiu com o
aumento da profundidade da camada de coleta (Tabela 4), fato explicado ao observarse que a matéria orgânica seguiu o mesmo
comportamento. A disponibilidade do P é
aumentada pela matéria orgânica, uma vez
que certos compostos orgânicos formam
complexos com ferro e alumínio evitando
assim a formação de agregados insolúveis
(PEREIRA et al., 2000).
O Médio curso apresenta teores de fósforo cerca de duas vezes maiores que o Alto
curso. Este resultado pode estar associado à
mobilidade do elemento no solo, que pode
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ocorrer através da erosão superficial, principalmente em solos arenosos (FARIA & PEREIRA, 1993). Segundo NETO et al. (2004),
com o aumento do intemperismo, principalmente em regiões tropicais, os solos tornamse mais eletropositivos, podendo funcionar
como dreno do elemento.
De acordo com RAIJ (1991), os solos
do Alto curso apresentam concentrações
de fósforo classificadas como muito baixa
e o Médio curso como baixa. Os resultados
concordam com o teor médio de P do solo
brasileiro, uma vez que RAIJ (1996) descreve teores para o solo brasileiros classificados
como baixo.
A CTC potencial diminuiu com a profundidade (Tabela 4). Este resultado pode estar
relacionado com os teores de matéria orgânica, argila e pH, pois VIEIRA et al. (2007)
relata que em solos tropicais a CTC é altamente dependente destes parâmetros. O solo
do Alto curso da sub-bacia foi classificado
como bom e o Médio curso com teor muito
bom, conforme RIBEIRO et al. (1999).
A correlação entre CTC potencial com
matéria orgânica e CTC potencial com argila revelou que as bases do solo estão relacionadas à fração mineral do solo e não à
fração orgânica, uma vez que a correlação
entre CTC potencial e matéria orgânica não
foi significativa (Figura 2). Explica-se este
resultado pelo fato do teor de matéria orgânica ser baixo nas áreas estudadas, o que é
típico da região da floresta amazônica (DEMATTÊ & DEMATTÊ, 1993).
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Fig. 2. Relação da capacidade de troca de cátions potencial em função dos teores de argila.

A correlação entre CTC potencial com
pH demonstra a ocorrência da diminuição

da acidez do solo com o aumento da disponibilidade de cargas (Figura 3).

Fig. 3. Relação do pH em CaCl2 em função da capacidade de troca de cátions potencial.
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A CTC efetiva não apresentou diferença
significativa em relação às profundidades estudadas. O Alto curso foi classificado como
bom e o Médio curso com teor muito bom,
conforme classes proposta por RIBEIRO et
al. (1999). Existe correlação entre CTC efe-
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tiva e pH (Figura 4). Resultados semelhantes foram descritos por NICOLODI et al.
(2008), que ressalta que a CTC efetiva aumenta consideravelmente quando se realiza
a correção da acidez do solo.

Fig. 4. Relação entre pH em CaCl2 e a capacidade de troca de cátions efetiva. Adequar o recuo.

A Soma de bases talvez esteja refletindo
a melhor fertilidade do Médio curso em relação ao Alto curso (Tabela 3), uma vez que
foram obtidos os valores pelos dados analíticos de Ca+2, Mg+2 e K+. A camada de 0,0 a
0,1 m apresenta maior concentração de íons
em relação à camada 0,1 a 0,2 m (Tabela 4).
O desdobramento (Tabela 5) para soma
de bases evidencia-se que nas profundidades estudadas o Médio curso possuiu maior
concentração de cátions em relação ao Alto
curso (4,09; 2,09 e 3,30; 1,96 Cmolc.dm-3,

respectivamente). A interação dos cursos
com as profundidades revelou a ocorrência
de diferença apenas no Médio curso, estando a maior concentração de íons presente
na profundidade de 0,0 a 0,1 m (4,04 e 3,30
Cmolc.dm-3, respectivamente).
Os solos do Alto e Médio curso podem
ser classificados, quanto à soma de bases em
teores médios. A análise da correlação entre
SB e pH foi significativa (Figura 5), demonstrando que o incremento das bases do solo
favorece a diminuição da acidez.
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Fig. 5. Relação entre pH em CaCl2 e soma de bases (SB) do solo. Adequar o recuo.

Em relação ao Ca+2, ocorrem maiores
concentrações no Médio curso, quando
comparado ao Alto curso. Esta constatação
pode ser devida à lixiviação do elemento
através das águas de deflúvio, uma vez que
as áreas estão localizadas em região de alta
pluviosidade.
Há decréscimo da concentração de cálcio à medida que se aprofunda a camada de
coleta (Tabela 4). FERREIRA (2007) relata que esta tendência é natural e devida aos
processos de ciclagem de nutrientes ocorrerem predominantemente nas camadas mais
superficiais do solo.
O desdobramento (Tabela 5) de profundidade dentro de curso apresenta concentrações para as camadas de 0,0 a 0,1 e 0,1 a 0,2
m de 2,44 e 1,13 Cmolc.dm-3 para o Médio
curso e 1,89 e 1,09 Cmolc.dm-3 para o Alto
curso. A interação de cursos dentro de profundidades foi significativa apenas para o
Médio curso, com concentrações de 2,44 e

1,89 Cmolc.dm-3, nas camadas 0,0 a 0,1 e 0,1
a 0,2 m, respectivamente.
O Mg+2 não apresenta diferença significativa em relação à profundidade, esta ocorrência pode estar relacionada ao período de
coleta, pois com o aumento da pluviosidade
ocorre a lixiviação desse elemento e conseqüentemente a diminuição da abundancia
do mesmo (IBID, 2006). Tanto o cálcio
quanto o magnésio, em relação aos cursos
(Alto/Médio) possuem concentrações classificadas como baixa (Tabela 3).
A baixa concentração de cálcio e magnésio pode estar relacionada ao baixo nível
de matéria orgânica, pois, PEREIRA et al.
(2000) relata que quanto maior a quantidade de matéria orgânica no solo maior a
quantidade de Ca+2 e Mg+2, devido a retenção dos elementos nos complexos formados.
Assim, nos remanescentes de floresta
ocorrem fortes interações entre solo e vegetação, através da ciclagem de nutrientes,
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sendo o acúmulo de serrapileira o maior
responsável pelo ciclo biogeoquímico de
transferência de nutrientes. O acúmulo de
matéria orgânica advinda da decomposição da serrapileira rege a disponibilidade
e liberação de nutrientes para o ambiente, uma vez que este é o principal sítio de
adsorção em solos com elevados teores
de areia (SCHENATO et al. 2007). Neste
trabalho verificaram-se baixos teores de
matéria orgânica o que pode ser devido à
baixa velocidade de decomposição da ser-
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rapileira ou indicativo de degradação da
área de estudo.
Dessa forma, a fertilidade natural do
solo da área ciliar da sub-bacia hidrográfica Mariana, assim como a continuidade dos
ciclos biogeoquímicos que regem a vida do
ecossistema local dependem diretamente da
manutenção e recuperação da vegetação.
Tabela 3. Média dos atributos químicos
do solo para Alto e Médio curso da subbacia hidrográfica Mariana, região de Alta
Floresta-MT.

4,15a

4,71b

Alto

Médio

11,08a

11,97b

M.O

3,51b

1,47a

P

0,37a

0,33a

K

2,16b

1,11a

Ca

1,15b

0,58a

Mg

4,76a

5,04a

H+Al

0,26a

0,62b

Al

3,69b

2,03a

SB

9,79b

7,08a

CTCpotencial

5,30b

2,65a

CTCEfetiva

48,69b

29,63a

V

2,43a

4,71b

m%

4,25a
4,43a

0,0 a 0,10

0,10 a 0,20

10,43a

12,90b

M.O

1,76a

2,54b

P

-3

0,32 a

0,37b

K

1,36b

1,56ª

Ca

0,72a

0,82a

Mg

-3

4,73a

5,16a

H+Al

0,60b

0,42a

Al

2,41a

2,76b

SB

-3

7,53a

3,39ª

3,68a

Efetiva

8,43b

CTC

CTC
potencial

35,80a

36,17a

V

4,28b

3,62a

m%

Tabela 4. Média dos atributos químicos do solo em função da profundidade de coleta na sub-bacia hidrográfica Mariana.

-1

M.O = Matéria Orgânica (g.Kg ); P = Fósforo mg.dm ); K = Potássio (Cmolc.dm ); Ca = Cálcio (Cmolc.dm ); Mg = Magnésio (Cmolc.dm-3); H+Al =
Acidez Potencial (Cmolc.dm-3); Al = Alumínio (Cmolc.dm-3); H = Hidrogênio (Cmolc.dm-3); SB = Soma de bases (Cmolc.dm-3); CTC pH 7,0 = Capacidade
de troca catiônica potencial (Cmolc.dm-3); CTC efetiva = Capacidade de troca catiônica efetiva (Cmolc.dm-3); V = Saturação por bases (%); m% = Saturação
por alumínio (%). Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

pH
CaCl2

Profundidade do perfil

Tabela 3. Média dos atributos químicos do solo para Alto e Médio curso da sub-bacia hidrográfica Mariana, região de Alta Floresta-MT.

M.O = Matéria Orgânica (g.Kg-1); P = Fósforo mg.dm-3); K = Potássio (Cmolc.dm-3); Ca = Cálcio (Cmolc.dm-3); Mg = Magnésio (Cmolc.dm-3); H+Al =
Acidez Potencial (Cmolc.dm-3); Al = Alumínio (Cmolc.dm-3); H = Hidrogênio (Cmolc.dm-3); SB = Soma de bases (Cmolc.dm-3); CTC pH 7,0 = Capacidade
de troca catiônica potencial (Cmolc.dm-3)l; CTC efetiva = Capacidade de troca catiônica efetiva (Cmolc.dm-3); V = Saturação por bases (%); m% = Saturação
por alumínio (%). Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade.

pH CaCl2

Curso
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Atributo avaliado: SB (Cmolc.
dm-3)

Alto curso

Médio curso

0 a 0,1 m

2,09aA

4,09bB

0,1 a 0,2 m

1,96aA

3,30bB

Atributo avaliado: Ca ( Cmolc.dm-3)

Alto curso

Médio curso

0 a 0,1 m

1,13aA

2,44bB

0,1 a 0,2 m

1,09aA

1,89aB

Médias seguidas pela mesma letra minúscula, na coluna, ou maiúscula, na linha, não diferem entre si pelo teste
de Tukey a 5% de probabilidade.
Tabela 5. Médias das variáveis: Soma de Bases (SB) e Cálcio (Ca) para a interação de profundidade dentro
de curso.
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Abstract
Mountain areas are the source of high quality and socioeconomic relevance water resources.
The sustainable management of such regions is fundamental to maintain the water supply to
populations in wide areas all over the planet. Serra da Estrela is the origin of water resources of
strategic importance to Portugal. In the highest part of the mountain, especially above 1400 m
a.s.l., the use of road de-icing chemicals (NaCl and, accessorily, CaCl) may affect both groundwater and surface water as well as soils and therefore is a major environmental concern that should
be investigated. This article presents a multidisciplinary methodology meant to support the study
of water pollution as a result of the use of road de-icing salts in a mountain environment. This
methodology encompasses contributions from Hydrogeology, Hydrogeochemistry, Isotope Geochemistry, Hydrogeophysics, GIS supported geological mapping and mathematical modelling.
The main purpose of the application of this methodology in Serra da Estrela is to prepare a
hydrogeological conceptual model focused in the processes related to groundwater pollution by
NaCl from road de-icing. Another objective is to improve the sustainability of water resources and
to provide new guidelines for water exploration and exploitation in the region.
Key words: water pollution, de-icing salt, high-mountain hydrology
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INTRODUCTION
Mountain areas are usually the origin of
water resources of exceptional quality and
high socioeconomic relevance, as it is recognized by the UNESCO International Hydrological Programme (e.g., AURELI, 2002;
UNESCO IHP-VI Programme: http://www.
unesco.org) as well as by the Millennium Ecosystem Assessment (HASSAN et al., 2005).
This UNESCO Programme emphasizes the
“High Mountains as Water the World’s Towers” and their role on the hydrological system’s capacity to supply freshwater for the
human needs.
The mountain’s role on generating and
storing freshwater is a well-established fact
(e.g., BANDYOPADHYAY, 1995; AURELI, 2002; GRUNEWALD et al., 2007). A
substantial fraction of the world’s drinking
water has its origin in mountains. So, the
environmental management of such areas is
becoming more crucial to maintain the adequate quantity and quality of water supplies to the populations living downstream
(e.g., VIVIROLI & WEINGARTNER,
2008).
The understanding of mountain hydrological systems is usually difficult due to the
particularly complex way how geological,
geomorphologic, pedologic, hydroclimatic
and anthropic processes interact and contribute to control the water cycle. Consequently, the modelling of mountain areas
hydrology is a challenging task, even when
relevant data are available. Yet, mountain
basins provide an exceptional opportunity
to increase knowledge on the relationship
between those complex variables as well as
their impacts on the water quality at different elevation zones, under different cultural
settings (CHALISE, 1997).
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The use of de-icing chemicals to maintain clear road pavements is a common practice in cold and temperate climate regions.
The resulting water pollution is a major
environmental concern (e.g., HAWKINS &
JUDD, 1973; RISCH & ROBINSON, 2000;
GODWIN et al., 2003). Several inorganic
and organic chemicals may be applied in
road de-icing operations (e.g., TRB, 1991;
GRANATO, 1996; EPA, 2002; RASA et
al., 2006). Yet, in terms of both time and
budget, common salt, or sodium chloride
(NaCl), is widely regarded as the most effective means of road de-icing (TRB, 1991).
Serra da Estrela is the highest mountain
in the Portuguese mainland. This region
shows specific climatic, geologic and geomorphologic features that play an important
role on the local water cycle, where surface
waters, normal groundwaters and thermomineral waters occur side-by-side. The Serra
da Estrela mountain region is the source of
strategic water resources: (i) high quality
groundwater for agricultural and domestic
uses as well as for the bottling industry and
for therapeutic uses at spas; (ii) surface water stored in small and large dams, including the one that supplies the city of Lisbon
(Castelo do Bode dam).
In order to understand the hydrogeological system of the River Zêzere Basin
Upstream of Manteigas village (ZBUM, see
fig. 1), an area of particular interest in this
mountain, an integrated multidisciplinary
research (comprising geology, geomorphology, climatology, hydrogeology, geochemistry, isotope hydrology, hydropedology and
geophysics) has been carried out between
2003 and 2008, under the scope of the
HIMOCATCH R&D Project “Role of High
Mountain Areas in Catchment Water Resources, Central Portugal” (e.g., ESPINHA
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MARQUES et al., 2005, 2006a,b, 2007; ESPINHA MARQUES, 2007; MARQUES et
al., 2007, 2008a,b).
The mountain’s summit is one of the
most important touristic spots in Portugal mainly because of the ski courses there
located. The extensive use of road salt in
this region is a major environmental issue,
resulting in water and soil pollution by the
chemical substances used to promote snowmelt (mostly NaCl and, subsidiary, CaCl),
as stated by previous studies (e.g., ESPINHA MARQUES et al., 2006a; MARQUES
et al., 2008b; CARVALHO et al., 2009). The
precise nature and the extent of the problem
are, at the present time, unknown. Nevertheless, at the present stage of the knowledge, it
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is possible to establish that the most affected area corresponds to the Nave de Santo
António-Torre-Sabugueiro sector (NSATS).
The Serra da Estrela hydrology is complex due to its particular geological, geomorphological and hydroclimatological features,
requiring a multidisciplinary approach in
order to establish the best methodology to
study water pollution by road de-icing salts.
HYDROGEOLOGICAL FRAMEWORK
The Serra da Estrela (40º 15-38’N; 7º 1847’W) is part of the Cordilheira Central, an
ENE-WSW mountain range that crosses the
Iberian Peninsula, and reaches 1993 m a.s.l.
at the Torre plateau (fig. 1 and 2).
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Fig. 1. Geological map of Serra da Estrela region (adapted from Geological Map of Portugal, 1/500.000,
OLIVEIRA et al., 1992).
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Fig. 2. Morphotectonic features from Central Portugal, Serra da Estrela mountain region. Major faults:
PCTSZ: Porto-Coimbra-Tomar strike-slip shear zone; VCRFZ: Vigo-Vila Nova de Cerveira-Régua fault zone;
VRPFZ: Verin-Régua-Penacova fault zone; BVMFZ: Bragança-Vilariça-Manteigas fault zone; SLF: SeiaLousã fault zone.

The Serra da Estrela Mountain is located in the Central-Iberian Zone of the
Iberian Massif (RIBEIRO et al., 1990). The
geological and tectonic conditions control
some of the major hydrogeologic features
and processes, such as infiltration, aquifer
recharge, type of flow medium (porous vs.
fractured), type of groundwater flow paths,
or hydrogeochemistry.

The main regional tectonic structure is
the NNE-SSW Bragança-Vilariça-Manteigas (fig. 2) fault zone, which controls the
thermal occurrences. According to RIBEIRO et al. (1990), the origin of the Serra da
Estrela Mountain is connected to an uplift
process related to the reactivation of the
Bragança-Vilariça-Manteigas Fault Zone
(during Cenozoic times, by the alpine com-
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pressive tectonics, together with the reactivation of major ENE-WSW trending reverse
faults (such as the Seia-Lousã fault). Serra
da Estrela is mainly composed by Variscan
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granitic rocks and Precambrian-Cambrian
metasedimentary rocks, as well as alluvium
and quaternary glacial deposits (fig. 1 and
3).

Fig. 3. Some views of the Serra da Estrela region: (a) Nave de Santo António alluvia (foreground), fluvioglacial deposits (intermediate plan) and granitic slopes (in the background); (b) granitic outcrops and vegetation
near the Torre summit; (c) snow covered Zêzere glacial valley (note the road on the right); (d) in situ measurement of water pH, electrical conductivity and temperature; (e) road near the ski course; (f) in situ measurement of soil electrical conductivity.
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The mountain is comprised of tectonically controlled plateaus forming steps between 1400 m a.s.l. and the summit. Late
Pleistocene glacial landforms and deposits
are a distinctive feature of the Zêzere catchment, since the majority of the plateau area
was glaciated during the Last Glacial Maximum (e.g., DAVEAU et al. 1997, VIEIRA
et al. 2005).
The spatial distribution of infiltration
and aquifer recharge in Serra da Estrela is
largely determined by the distribution areas
of prevailing porous or fractured circulation media (e.g., ESPINHA MARQUES et
al., 2005, 2006a). Porous media are dominant in the alluvium and Quaternary glacial deposits as well as in the most weathered granites and metasedimentary rocks
and occur at shallower depths (usually less
than 50 m). Fractured media are present in
poorly weathered rocks. Such media may be
present very close to the surface (especially
on granitic outcrop dominated areas, with
thin or absent sedimentary cover) or below
the referred porous geologic materials. The
regional hydrogeological units correspond
to the main geological units: i) sedimentary
cover, including alluvium and Quaternary
glacial deposits; ii) metasedimentary rocks,
which include schists and graywackes; and
iii) granitic rocks.
Water resources of the ZBUM area
have been evaluated by means of a semidistributed hydrological model based on the
VISUAL BALAN 2.0, a code that performs
daily water balances in the root zone, the unsaturated zone and the aquifer and requires
a small number of parameters (e.g., ESPINHA MARQUES et al., 2006b; SAMPER et
al., 2007).
The model results suggest that interflow
is the most important fraction of precipita-
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tion (41%), which is a typical result in mountain regions (e.g., GURTZ et al., 2001; WU
& XU, 2005). The calculated groundwater
recharge is 15% of mean annual precipitation. This value is consistent with those obtained in the last decades in Northern and
Central Portugal with a wide variety of
techniques (e.g., CARVALHO et al., 2000,
2007).
WATER POLLUTION BY ROAD SALT
Snow and ice control in roads may be
carried out through a number of techniques
like application of de-icing chemicals,
ploughing and sanding (TRB, 1991).
Several inorganic and organic chemicals
may be applied in road de-icing operations,
such as sodium chloride (NaCl), magnesium
chloride (MgCl2), calcium chloride (CaCl2),
potassium chloride (KCl), potassium acetate (KC2H3O2), calcium magnesium acetate
(CaCO3, MgCO3, and CH3COOH), calcium
magnesium propionate and potassium formate (CHKO2) — e. g., GRANATO, 1996;
EPA, 2002; HELLSTÉNA et al., 2005;
RASA et al., 2006).
De-icing chemicals reduce the freezing
point of water therefore facilitating the removal of snow and ice from road pavements
and decreasing the costs related to time,
man-power and equipment. In cold and
temperate and climate regions, where snowfall is frequent, road de-icing operations
are critical in order to maintain the normal
functioning of the economy. Sodium chloride is the most widely used de-icing chemical because it is inexpensive, easily available, simple to apply and has a reliable icemelting performance (TRB, 1991). Yet, this
common practice has environmental side
effects like metal corrosion in vehicles and
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built structures (namely bridges), soil pollution, degradation of road-side plants as well
as groundwater and surface water pollution
(e.g., HAWKINS & JUDD, 1973; TRB,
1991; EPA, 2002; GODWIN et al., 2003).
As a result of de-icing operations, water
from pavement runoff becomes enriched
in NaCl. After infiltrating in roadside soils
or moving as overland flow this water may
reach streams and aquifers affecting its hydrochemistry, originating a major environmental concern (e.g., GRANATO, 1996).
AN ASSESSMENT METHODOLOGY
At Serra da Estrela, the NSATS (fig.
4) is the area of the most intensive use of
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road salt and therefore will be the main target of future environmental hydrogeology
studies. The NSATS is a sector of Serra da
Estrela Natural Park that includes the River
Zêzere basin upstream of Nave de Santo
António col and the River Mondego basin
between the Torre summit and Sabugueiro
village. It is located in the high valleys and
plateaus with altitude ranging from ca. 1400
m (Nave de Santo António and Sabugueiro) to 1993 m a.s.l. (Torre summit). The results from previous studies (e.g., ESPINHA
MARQUES et al., 2006b; MARQUES et
al., 2008b; CARVALHO et al., 2009) suggest that, in this area, groundwater, surface
water and soils are affected by NaCl from
de-icing operations.
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Fig. 4. Hypsometric features of the Nave de Santo António-Torre-Santo António sector. Springs considered in
previous studies: (I) Nave de Santo António (north); (II) Nave de Santo António (south); (III) Saibreira; (IV)
Espinhaço de Cão; (V) Covão do Boi.
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In the last decades, the Natural Park’s
authorities established ecosystem, land use
and natural resources management (e.g.,
SNPRCN, 1987) that seek to overcome the
difficulties of protecting natural systems in
a region subject to substantial human pressure. Yet, in what concerns the water resources protection and management, such
plans must be substantially improved. The
previous hydrological research carried out
in the scope of the HIMOCATCH project
(e.g., ESPINHA MARQUES et al., 2006a,
MARQUES et al., 2008a) has provided very
useful guidelines regarding these issues.
Further investigations are fundamental
to expand the knowledge concerning the
impact of the use of road salt on the water resources. Starting from the available
hydrological conceptual model (ESPINHA
MARQUES et al., 2006a,b) the main purpose of the proposed study methodology is
to achieve a new conceptual model focused
on the processes involved in groundwater
pollution by road salt. This new model is
meant to trace the dynamics of water pollution by road salt in the NSATS sector.
Other objectives of the application of
this methodology are:
(i) To provide a multidisciplinary approach capable of embracing the complexity
of high a mountain hard rock aquifer system. This approach will include contributes
from Hydrogeology, Hydrogeomorphology, Hydrogeochemistry, Isotope Hydrology, Hydropedology, Hydrogeophysics, and
Mathematical Hydrologic Modelling.
(ii) To establish the nature and the spatial
extension of the groundwater and, accessorily, surface water pollution by road salt.
(iii) To determine hydrogeochemical signatures associated to road salt, in order to distinguishing polluted and unpolluted waters.
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(iv) To determine isotopic signatures
of groundwater and to identify aquifer recharge areas and flowpaths.
(v) To understand the role of the unsaturated zone in water pollution by road
salt, namely the infiltration and interflow
processes; to carry out a hydropedological
characterization including the hydraulic,
mineralogical and geochemical features of
soils, as well as the water flow and the NaCl
transport through the unsaturated zone.
(vi) To carry on the scientific research
achieved during previous Projects on the
assessment of Portuguese groundwater resources.
(vii) To provide new insights into the water management, water quality protection
and land use planning in high mountain areas.
(viii) To contribute to the knowledge on
the hydrology of high mountain areas.
(ix) To increase the interest of local authorities and private companies in exploring
and exploiting groundwater resources in the
region, potentially leading to the local creation of income and jobs.
The referred multidisciplinary approach
(fig. 5) is required because of the high complexity of the natural system affected by the
road salt pollution and comprises the following components:
(i) Hydrogeology — hydrogeological,
hydrogeomorphological and hydrogeomechanical features of the rock and soil units.
(ii) Hydrogeochemistry — major and
minor element composition of snow, rain,
groundwaters and surface waters; the chemical analysis of waters will be used to understand the pollution processes and to determine the spatial extent of the water pollution.
(iii) Isotope geochemistry — in mountain regions the air masses are orographi-
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cally uplifted, they cool and precipitate preferentially the heavier isotopes; it is possible
to use the altitude effect to help locating the
recharge area (18O and 2H), to determine the
residence time (3H) and to quantify the recharge by snowmelt of the groundwater systems based on the 18O and 2H composition.
(iv) Hydropedology — the hydrological
features of soils, such as the hydraulic conductivity, the water content, the water retention, will be investigated by means of field and
laboratory techniques; other soil physical and
chemical properties (such as electrical conductivity, pH and texture), as well as mineral-
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ogy and geochemistry will also be studied.
(v) Hydrogeophysics — electric resistivity and ground penetrating radar techniques
will be applied in order to study the unsaturated zone structure.
(vi) Hydrogeological GIS mapping —
aquifer vulnerability to pollution and aquifer risk assessment mapping.
(vii) Mathematical modelling of hydrological processes — the CORE2D code
(e.g., SAMPER et al., 2000) will be applied
to perform calculations in the unsaturated
zone and in the aquifer concerning water
flow and solute transport (especially NaCl).
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Fig. 5. Scheme of the methodology for assessing the impact of the use of road salt on water resources in Serra
da Estrela Natural Park (SENP)
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The starting point is the compilation of
the available scientific data and the definition of the local and regional hydrogeological framework. The next step is the hydrogeological inventory including springs, wells
and surface water bodies. Afterwards, field
campaigns for water and soil sampling, for
geological, hydrogeological, hydrogeochemical, isotope hydrology, hydrogeomorphological, hydrogeophysical and hydropedological characterization will be carried out.
During these field campaigns, water pollution sources will be inventoried and mapped.
A preliminary conceptual model will
be created involving the comprehension of
the hydrological system nature, its broad
characteristics as well as the physical and
chemical processes implicated. As new results arise, the conceptual model will evolve
and improve its capability of explaining the
natural systems functioning. Mathematical modelling of flow and solute transport
will aim at simulating the part of the conceptual model related to the water flow and
the NaCl transport. Aquifer pollution vulnerability and risk assessment will be GIS
mapped.
The results from the application of this
methodology are expected to provide a new
conceptual model representing the most important processes regarding water pollution
by road salt in a high mountain environment, bringing significant improvements to
the water resources management in the Serra
da Estrela region. The extent of water pol-
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lution — including the identification of the
affected water bodies — will be recognized,
allowing the adoption of future mitigation
measures. Contaminated wells, springs and
streams will be identified to prevent public
health damages. Future groundwater exploration and exploitation in the studied region
will be carried out more rationally due to the
provided knowledge.
PRELIMINARY RESULTS
The hydrogeological studies carried
out under the scope of the HIMOCATCH
project have provided some results suggesting that the use of road de-icing salts
could be affecting groundwater and soil
in the Nave de Santo António-Torre area
(e.g., ESPINHA MARQUES et al., 2006b;
MARQUES et al., 2008b; CARVALHO et
al., 2009).
In this area, several field observations
based on measurements of groundwater
electrical conductivity have revealed some
anomalous situations corresponding to
springs situated downstream of roads where
de-icing operations are frequent (see fig. 4,
fig. 6 and table 1). These springs tend to
exhibit electrical conductivity values much
higher (usually above 60 mS/cm) than the
ones measured in springs upstream from the
roads (usually bellow 20 mS/cm). In these
cases, laboratory analysis confirmed the
presence of relatively high concentrations of
Na and Cl ions.
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Fig. 6. Stiff diagrams of some groundwaters from the NSATS sector.

pH
Nave de Sto.
António (north) (1)
Nave de Sto.
António (south) (1)
Saibreira (1)
Espinhaço de
Cão (2)
Covão do Boi (2)

Electrical
conductivity
(mS/cm)

Na+
(mg/L)

K+
(mg/L)

Ca2+
(mg/L)

Mg2+
(mg/L)

HCO3(mg/L)

SO42(mg/L)

NO3(mg/L)

Cl(mg/L)

5,2

84

27

0,8

4,6

0,4

2,0

0,6

1,0

18,0

5,9

68

22

1,2

1,6

0,3

0,2

0,6

0,3

14,0

5,2

8

4

0,5

1,9

0,2

0,3

0,5

n, d,

1,0

6,2

150

13

0,6

7,8

0,2

8,0

0,3

1,7

11,5

5,7

9

2

0,2

0,8

0,0

3,0

0,4

0,1

1,2

Table 1. Composition of groundwaters from the NSATS sector.
(1)
Measured in June 2008
(2)
Measured in Abril 2004
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The typical composition of groundwater
not affected by NaCl is represented by the
Covão do Boi and Saibreira springs (HCO3Ca and Na-Cl facies, respectively, with low
Na and Cl contents) whereas the composition of the polluted water is represented
by the Nave de Santo António (north and
south) and Espinhaço de Cão springs (NaCl facies with much higher Na and Cl contents). Especially interesting is the comparison between the composition of the Saibreira spring (situated ca. 5 m upstream from
the road and having low electric conductivity and Na and Cl concentrations) and the
Nave de Santo António-south spring (situated ca. 50 m downstream from the road and
having higher electric conductivity and Na
and Cl concentrations) since they are both
connected to the same shallow aquifer (see
fig. 4, fig. 6 and table 1).
According to Carvalho et al. (2009), in
the vicinity of the Torre summit, soil salinity evaluated in A horizon through electrical conductivity tends to be higher along the
roads where snow mixed with de-icing salts
usually melts. Polluted soils present electrical conductivity values that may reach 0,3
бS/m while unaffected soils presents values
usually under 0,05 бS/m.
Recent and unpublished exploratory
studies performed in the Torre-Covão da
Nave sub-sector (fig. 4) suggest that surface
waters are also being affected by road salt.
Water electric conductivity measured in
streams and lakes also exhibit higher values
most likely associated to pollution by deicing chemicals. In this area, measurements
taken from 5 m to 30 m upstream from the
roads revealed electric conductivity values
under 10 mS/cm (in some cases around 2 mS/
cm) as measurements taken up to 100 m
downstream from the roads supplied values
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above 100 mS/cm (occasionally above 300
mS/cm). Since sampling campaigns are still
in course, laboratory results for these waters
are not yet available.
CONCLUDING REMARKS
Mountains are the source of water resources of great quality and socioeconomic
importance. The environmental management of such areas is becoming more crucial to maintain the adequate quantity and
quality of water supplies to the world population. Mountain hydrological systems are
hard to understand due to the complex way
how geological, geomorphologic, pedologic,
hydroclimatic and anthropic processes interact and contribute to control the water cycle.
In cold and temperate and climate regions, including mountains, where snowfall
is frequent, road de-icing operations are
very common. Sodium chloride (NaCl) is
the most widely used de-icing chemical. The
use of NaCl has environmental side effects
including groundwater, surface water and
soil pollution.
Serra da Estrela is the highest mountain in the Portuguese mainland and is the
source of strategic water resources including
high quality groundwater for agriculture,
for domestic use, for the bottling industry
and for therapeutic uses at spas, as well as
surface water stored in dams, including the
one that supplies the city of Lisbon. The extensive use of road salt in Serra da Estrela
is a major environmental concern, resulting
in water and soil pollution by the de-icing
chemicals (NaCl and, subsidiary, CaCl), as
stated by previous studies. A multidisciplinary approach is proposed as the best alternative to overcome the high complexity of
the natural system affected by the road salt
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pollution. This approach comprises hydrogeology, hydrogeochemistry, isotope geochemistry, hydropedology, hydrogeophysics,
hydrogeological GIS mapping and mathematical modelling of hydrological processes.
The main purpose of the proposed
methodology is to achieve a new conceptual
model focused on the processes involved in
groundwater pollution by road salt in a high
mountain environment, bringing significant
improvements to the water resources management in the Serra da Estrela Region. This
new model is meant to trace the dynamics of
water pollution by road salt in the NSATS
sector.
The knowledge of the spatial extent
of water pollution should help to decide
on which mitigation measures are to be
adopted. Contaminated wells, springs and
streams will be identified to prevent public
health damages. Finally, new guidelines for
sustainable groundwater exploration and
exploitation will arise and contribute to a
more rational management of the regional
water resources.
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Abstract
A comparison is made between orogenic (or mesothermal) gold deposits and intrusion-related gold
deposits. It starts with the general features of each of the two deposit types, namely metallic content
and world distribution, age, geotectonic environment, geological-structural setting/ host rocks, metamorphic grade, ore morphology, alteration related to mineralization, timing of mineralization, mineralogy, geochemical association, metallic zoning, genesis (with correlative models), mineralizing
fluids and P-T depositional conditions, and gold transport and deposition. Some of the contrasting
characteristics of these two deposit types are then enhanced. Finally, the orogenic (or mesothermal)
gold deposits and intrusion-related gold deposits classification is applied to a few (shortly described)
gold deposits and occurrences in Portugal, or at least tentatively applied in other cases therein.
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1.  PREÂMBULO
O ouro é extraído dos grandes tipos
de jazigos auríferos que compreendem os
paleoplacers e placers de Au, os jazigos de
Au do tipo orogénico (ou mesotermais), os
jazigos de Au epitermais (e a sua variante
dos encaixados em rochas sedimentares)
e os jazigos de Au associados a intrusão,
e ainda como subproduto dos pórfiros de
Cu, dos skarns de Cu-Au (e como produto
principal dos skarns de Au), dos jazigos
vulcanogénicos de sulfuretos maciços, dos
jazigos de sulfuretos magmáticos de Ni-Cu,
dos jazigos de U do tipo discordância, e de
outros jazigos, alguns de tipo incerto.
Entre os grandes tipos de jazigos de ouro,
nem sempre tem sido simples diferenciar os
jazigos de ouro do tipo orogénico (ou mesotermais) dos jazigos de ouro associados a intrusão, tipo que só foi formalmente definido
enquanto tal há pouco mais de uma década.
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se que, apesar de mais abundantes na fácies
de xistos verdes, podiam ocorrer desde a
fácies da prenite-pumpeleite (sub-xistos verdes) até à fácies granulítica, com deposição a
150-700ºC (para a maioria a 200 - 450ºC), a
pressões de 0.5 - 6 kbar, a uma profundidade
até 12 - 20 km (Fig. 1). Isto levou a propor
uma outra classificação para todos os jazigos de ouro mesotermais, quer do Arcaico
(os mais abundantes) quer do Proterozóico
ou Fanerozóico, que os divide em epizonais
(deposição a £ 6 km de profundidade; 150 300°C), mesozonais (6 -12 km; 300 - 475°C)
e hipozonais (>12 até cerca de 20 km; >
475°C) [Gebre-Mariam et al., 1985; Groves
et al., 1998; Goldfarb et al., 2005].

2.  JAZIGOS DE OURO DO TIPO OROGÉNICO (OU MESOTERMAIS)
2.1.  Introdução
Lindgren (1933) definiu originariamente
os jazigos de ouro mesotermais como aqueles que se formavam a 1- 4.5 km da superfície topográfica (pressão moderada) e a temperaturas de 200-300ºC, tendo um conjunto
de características de estilo de mineralização,
alteração e outras bem definidas. Mais tarde reconheceu-se que os jazigos de ouro
com idênticas características se podiam
formar em intervalos de temperatura e de
profundidade (até cerca de 20 km; Groves et
al., 1998) bem mais latos, pelo que o termo
“mesotermais” se tornava impreciso (Bierlein and Crowe, 2000). De facto, verificou-

Fig. 1. Profundidade de formação e ambiente estrutural dos jazigos de ouro mesotermais (ou orogénicos), formados nas margens de placas convergentes
(de Groves et al., 1998).
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Outros termos anglo-saxónicos que têm
sido empregues para designar os jazigos de
ouro mesotermais são “greenstone-hosted”
e “turbidite-hosted (lode) gold deposits”,
consoante o predomínio dumas ou doutras
rochas encaixantes, mas também “slate belthosted gold deposits” e “gold-only deposits”, entre outros. Recentemente, Groves et
al. (1998), inspirando-se em Bohlke (1982),
propôs que os jazigos de ouro mesotermais
passassem a ter a designação, talvez menos
conflituosa, de jazigos de ouro do tipo orogénico, dada a sua génese em zonas de placas convergentes.
2.2.  Características gerais
Conteúdo metálico e distribuição mundial
Este tipo de jazigos ocupa o segundo lugar na produção mundial de ouro, logo atrás
dos paleoplacers de ouro (que têm >50% da
produção mundial). Só os jazigos de ouro
mesotermais do Arcaico são responsáveis
por quase 20% dessa produção mundial
(Hagemann and Cassidy, 2000).
Entre os jazigos mesotermais de ouro,
destacam-se os jazigos gigantes ( > 250 toneladas [t] de Au) e os jazigos de dimensão
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mundial (>100 t Au), os últimos ocorrentes
em mais de 20 das 75 províncias metalogenéticas mundiais que contêm jazigos deste
tipo. Entre os jazigos gigantes podem citarse, por ordem decrescente de dimensão,
desde 2000 até 280 t : Ashanti, Gana; Golden 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; AlaskaJuneau, Alasca, E.U.A. (Fig. 2; Goldfarb et
al., 2001, 2005; Groves et al., 2003). A maioria dos jazigos de Au do tipo orogénico têm
teores entre 4 e 21 g/t Au, com predominância de 7-12 g/t Au, especialmente entre os jazigos gigantes. Entre os últimos as excepções
são: Ballarat-Bendigo, 13 g/t Au; Kirkland
Lake, Kolar e Bulyanhulu (Tanzânia), 14 -15
g/t Au; Mother Lode (Grass Valley – Nevada City), 17 g/t Au; Campbell - Red Lake
(E.U:A.), 21g/t Au (Hagemann and Cassidy,
2000; Goldfarb et al., 2005). Historicamente
os teores foram de 5 – 30 g/t Au (Groves et
al., 1998).
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Fig. 2. Distribuição geográfica de alguns dos maiores jazigos mesotermais de ouro (de Hutchinson, 1987).

Idade
A maioria dos e os maiores distritos
mineiros deste tipo de jazigos são do Arcaico, principalmente do Arcaico Superior,
com idades predominantemente de 2800 –
2550 Ma (quase todos os acima citados)
[Fig. 3]. No Proterozóico Inferior há alguns pequenos jazigos e o jazigo gigante
de Homestake, havendo ausência deste
tipo de jazigos no Proterozóico Médio,
só tornando a surgir na parte terminal do

Proterozóico Superior e depois em todo o
Fanerozóico (Fig. 3), de que são exemplos
significativos Ballarat-Bendigo, no estado
de Victoria, Austrália, de idade ordovícica, Mother Lode, na Califórnia, E.U.A.,
do Jurássico – Cretácico Inf. e AlaskaJuneau, no Alasca, E.U.A., do Eocénico,
não sendo conhecidos jazigos significativos
deste tipo nos últimos 50 Ma (Hutchinson,
1993; Goldfarb et al., 2001, 2005; Groves
et al., 2003).
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Fig. 3. Distribuição da produção de ouro a partir de jazigos de ouro orogénicos e jazigos de ouro associados a
intrusão, formados ao longo dos tempos geológicos (de Groves et al., 2003).
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Ambiente geotectónico
Estes jazigos formam-se ao longo de
margens convergentes, na junção arco-fossa,
durante a instalação de terrenos acrescidos do lado do mar em relação às margens
cratónicas antigas ou aquando da colisão
continente-continente (Fig. 4; Hodgson,
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1993; Groves et al., 1998, 2003). Complementarmente, ambientes de variação do movimento das placas, tais como de mudança
de velocidade relativa de placas e de ângulos
de convergência das mesmas favorecem a
formação deste tipo de jazigos (Goldfarb et
al., 2001).

Fig. 4. Diagrama esquemático do ambiente geotectónico de vários tipos de jazigos de ouro, incluindo os jazigos de ouro orogénicos e os jazigos de ouro associados a intrusão (de Groves et al., 2005).

Ambiente geológico-estrutural / Rochas encaixantes
No Arcaico e em parte no Proterozóico
as associações litológicas enquadrando este
tipo de jazigos são as próprias das cinturas
de rochas verdes (“greenstone belts”) nos
cratões, e nos jazigos mais modernos são associações parcialmente semelhantes. Aque-

las são constituídas por pilhas de komatiitos
na base, basaltos toleíticos (que encaixam
os maiores jazigos deste tipo) e rochas vulcânicas ácidas a topo. Lateralmente à pilha
vulcânica ocorrem sucessões de grauvaques
e xistos, incluindo xistos carbonosos, grafitosos e piritosos, e ainda conglomerados polimícticos e formações ferríferas exalativas.
(Fig. 5A; Hutchinson, 1993).
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Os jazigos deste tipo podem ocorrer em
qualquer posição das sequências vulcânica
ou sedimentar, e fazem-no geralmente na
proximidade (ou no interior) dum stock
intrusivo de rocha ácida porfirítica e dum
nível pouco espesso de rocha vulcaniclástica ácida. O minério encontra-se ainda
geralmente na interface vertical ou lateral
de rocha vulcânica e sedimentar, muitas
vezes sublinhada por um alinhamento, falha ou zona de cisalhamento regional (Fig.
5B), geralmente paralelo ou subparalelo à
estratificação nos terrenos vulcânicos do
Pré-câmbrico ou às margens dos terrenos
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acrescidos no Paleozóico, estando os jazigos deste tipo em zonas de falhas ou cisalhamentos secundários (Hutchinson, 1993;
Hodgson, 1993; Goldfarb et al., 2005). A
estes acidentes estão também muitas vezes
associados não só os stocks félsicos acima
referidos, mas também diques de lamprófiros (Hodgson, 1993; Groves et al., 1995).
Intrusões mais abundantes de granitóides
podem também ocorrer nestas províncias
auríferas, como consequência dos processos de colisão – acreção nas margens convergentes (Goldfarb et al., 2001; Groves et
al., 2003).

Fig. 5. A) Distribuição dos jazigos de ouro orogénicos e outros em: (A) Pilha (meta)vulcano-sedimentar esquemática das cinturas de rochas verdes (“greenstone belts”) do Arcaico (de Hutchinson, 1993).
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Fig. 5. B) Distribuição dos jazigos de ouro orogénicos e outros em: (B) Subprovíncia de Abitibi da província
Superior do Canadá, mostrando a relação dos jazigos de ouro orogénicos (c/ círculos negros, ≥ 100 ton. ouro;
c/ círculos brancos, < 100 ton. ouro) com as grandes zonas de falha (de Hagemann and Cassidy, 2000).

Grau metamórfico
Todos os tipos de rochas acima referidos
sofreram invariavelmente o efeito do metamorfismo regional, estando estes jazigos de
Au do tipo orogénico na maioria dos casos
(que incluem os de maiores dimensões) associados a terrenos na fácies de xistos verdes e
fácies anfibolítica superior (transição para a
A)

fácies de xistos verdes) [Fig. 6A], mas podendo ocorrer em terrenos desde a fácies da
prenite-pumpeleite (ex.: Wiluna, no cratão
de Yilgarn, Austrália Ocidental) até à fácies granulítica (ex.: Griffins Find, Austrália
Ocidental) [Gebre-Mariam et al., 1995; Hagemann and Cassidy, 2000; Goldfarb et al.,
2001, 2005; Groves et al., 2003; Gauthier et
al., 2007].

B)

Fig. 6. A) Reconstrução esquemática dum hipotético sistema hidrotermal contínuo, em diferentes níveis (e
respectivas fácies metamórficas) da crusta, estendendo-se até 25 km de profundidade, mostrando: (A) fluidos
potenciais e origem (setas) dos fluidos mineralizadores dos jazigos de ouro orogénicos (de Groves, 1993). B)
estilos tectónicos e dos filões de quartzo auríferos nos diferentes níveis da crusta (de Groves et al., 1995)
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Morfologia do minério
O minério apresenta uma morfologia
muito variada: estratiforme; filões “estratiformes” (paralelos à estratificação); filões e
veios transgressivos; stockworks; corpos paralelos à charneira duma dobra (“saddle reefs”); corpo de sulfuretos maciços; sistema de
veios estratóides. Os veios e filões, frequentemente brechificados e com texturas crustiformes nos ricos em carbonatos (não no
quartzo), podem variar de menos de 1 mm
a vários metros de possança e têm extensões
na vertical e horizontal até pelo menos várias centenas de metros, mas podendo atingir bem mais de 1 km (Hutchinson, 1993;
Hodgson, 1993; Bierlein and Crowe, 2000;
Goldfarb et al., 2005).
Alteração relacionada com a mineralização
A carbonatização é a mais expressiva alteração, na forma de: dolomite ferrífera (ou
siderite), singenética (?) e/ou epigenética, penetrativa ou em veios, em terrenos na fácies
de xistos verdes; e de calcite em terrenos na
fácies anfibolítica. Outras formas de alteração são a cloritização, sericitização, fuchsitização (geração de moscovite com Cr), silicificação através dos veios de quartzo, e em raros casos alteração potássica (feldspato K) a
muro da mineralização (ex.: Hemlo, Ontário,
Canadá). A extensão do halo de alteração à
volta dum veio/filão pode variar dalguns centímetros a vários quilómetros (Berger, 1986;
Hutchinson, 1993; Hodgson, 1993; Groves et
al., 1995; Goldfarb et al., 2005).
Tempo da mineralização
Estes jazigos formam-se numa fase tardia de cada orogénese, podendo ser para o
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Arcaico de 20 a 100 Ma após a deposição
das rochas metavulcano-sedimentares encaixantes (Groves et al., 2003). Em muitos
jazigos em ambiente de fácies de grau metamórfico baixo a moderado, a respectiva formação é posterior ao pico de metamorfismo
regional, enquanto que muitos outros jazigos em terrenos de alto grau metamórfico
são contemporâneos de tal metamorfismo
(Hodgson, 1993; Groves et al., 1995; Bierlein and Crowe, 2000).
Do Arcaico ao Fanerozóico raramente
há sincronismo entre a deposição de ouro
e a instalação de intrusões granitóides adjacentes, que quer mais comummente precedem, por vezes dezenas (muito raramente
centenas) de Ma, a mineralização de ouro,
quer lhe são posteriores (Hodgson, 1993;
Goldfarb et al., 2001; Groves et al., 2003),
apesar de nalguns casos, como na área da
mina canadiana de Kerr Addison do Arcaico serem contemporâneas (Hodgson,
1993). Nalguns terrenos mais modernos, o
sincronismo foi também estabelecido, como
no caso dos jazigos eocénicos do Alaska-Juneau em relação aos granitóides a 10 km de
distância dos mesmos (Groves et al., 2003).
Mineralogia
O minério, para além do quartzo (70
- 95% do volume total), carbonatos, feldspato alcalino (geralmente albite), “sericite”
e clorite, contém electrum e ouro nativo,
fino e grosseiro, por vezes visível a olho
nu, podendo ser ouro livre, e ainda pirite
e pirrotite, sendo a arsenopirite variável e,
estando presente, poder ter os valores mais
altos em Au ou ser estéril. Outros minerais
que podem estar presentes em menor quantidade no minério são os teluretos de AuAg (quando existem intrusões alcalinas),
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a calcopirite, esfalerite e galena, os dois
últimos por vezes um pouco abundantes, a
magnetite, realgar e auripigmento, antimonite, cinábrio, molibdenite, bismutinite, loelingite, tetraedrite e scheelite. Os sulfuretos
constituem globalmente 3 a 5% (podendo
ser ainda um valor superior) do minério
na maioria destes jazigos. Outros minerais
associados na paragénese são a turmalina
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(geralmente escorlo e dravite), barita e moscovites ricas em Cr, V ou Ba (fuchsite, mariposite; roscolite; oelacherite) [Tabela 1A,B;
Fig. 7]. Também são comuns hidrocarbonetos e outra matéria carbonosa (Berger,
1986; Hutchinson, 1993; Hodgson, 1993;
Hagemann and Cassidy, 2000; Goldfarb et
al., 2005; Vos et al., 2005; Vos and Bierlein,
2006).

A)

B)

Tabela 1. Características (A) mineralógicas e (B) geoquímicas dos jazigos
de ouro mesotermais (ou orogénicos),
essencialmente quando do Arcaico (de
Hutchinson, 1987, 1993).
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Fig. 7. Sequência paragenética genérica dos jazigos de ouro orogénicos do Fanerozóico (de Bierlein and
Crowe, 2000).

Associação geoquímica
Au - Fe - As - B ± Sb ± Bi ± Hg ± Cu ± Pb ±
Zn ± Te ± W ± Mo ± Ag é a associação geoquímica (Tabela 1A,B). A razão Au/Ag pode chegar a 9:1, implicando uma finura (“fineness”) do
ouro de 600-940, dominando os valores mais altos (Berger, 1986; Hutchinson, 1993; Cox, 2000;
Groves et al., 2003; Goldfarb et al., 2005).
Zonagem metálica
Uma das características dos jazigos de
ouro do tipo orogénico é terem uma gran-

de continuidade vertical (ex.: 1- 2 km) quase
sem variação na mineralogia e no teor em
Au, o que os permite contrastar por exemplo com os jazigos de ouro epitermais. Apesar disso, alguns mostram uma zonagem
metálica lateral e nalguns casos há alguma
zonagem vertical da largura dos envelopes
(zonas) de alteração e dos minerais e razões
metálicas (Hodgson, 1993; Groves et al.,
1998, 2003).
Boa parte das características até agora
apontadas estão sintetizadas na Tabela 2.
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Tabela. 2. Comparação das características dos jazigos de ouro do tipo orogénico (ou mesotermais) e dos jazigos de ouro associados a intrusão (de Groves et al., 2003).
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Génese
Inúmeras hipóteses genéticas têm sido
avançadas para explicar a formação dos jazigos de ouro mesotermais (Pirajno, 1992;
Kerrich, 1993; Groves et al., 1995; Ridley
and Diamond, 2000; Goldfarb et al., 2005;
Pitcairn et al., 2006; Elmer et al., 2007):
a) Modelo metamórfico: as rochas vulcânicas e sedimentares, nas condições de
metamorfismo da fácies anfibolítica ou da
transição da fácies de xistos verdes para a
fácies anfibolítica, sofreriam desvolatilização das águas durante a fase prógrada de tal
metamorfismo, com lixiviação do Au, Si e
outros elementos da sucessão vulcano-sedimentar e deposição do conteúdo de tais fluidos em zonas estruturalmente preparadas,
cisalhadas e brechificadas, formando quer
zonas mineralizadas (“lodes”) concordantes, quer discordantes, tais com filões e veios
transgressivos. Nalguns casos a mineralização ter-se-á formado a temperaturas mais
baixas, em 60 – 120°C, do que a temperatura do pico do metamorfismo (Elmer et al.,
2007)
b) Modelo magmático: quer o fluido mineralizado quer o próprio Au derivariam de
granitóides ou sienitos porfíriticos associados com estes jazigos de ouro.
c) Modelo dos lamprófiros: a instalação
de diques de lamprófiros calco-alcalinos,
muitas vezes associados a este tipo de jazigos de ouro, promoveria a circulação hidrotermal, com lixiviação do Au, S e CO2 dos
próprios lamprófiros e incorporação num
fluido hidrotermal que se misturaria com os
fluidos gerados durante o metamorfismo regional. Este modelo combina assim os dois
modelos anteriores.
d) Modelo da desgasificação do manto
e granulitização: segundo este modelo, só
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aplicável a jazigos de ouro mesotermais,
quando do Arcaico, as rochas da crusta
inferior sofreriam granulitização durante o
Arcaico tardio, enquanto os fluidos hidrotermais transportando Au e CO2 proviriam
dum reservatório do manto, tornando-se a
desgasificação de CO2 do manto a principal
causa da importância da carbonatização
na alteração deste tipo de jazigos. Por outro lado, a pobreza dos granulitos arcaicos
tonalíticos em elementos litófilos seria explicada pelo enriquecimento destes mesmos
elementos nos jazigos mesotermais de ouro,
contemporâneos desses granulitos.
e) Modelo singenético-epigenético: a circulação convectiva da água do mar com lixiviação do basalto toleítico marinho levaria à
deposição dum exaleto chértico (± argiloso,
carbonoso; Wood and Large, 2007), estratiforme, piritoso e aurífero (com cerca de 1 g/t
Au) no fundo do mar. Durante a diagénese e
compactação deste nível, formar-se-iam nele
veios transgressivos, assim como a posterior
deformação, instalação de rochas intrusivas
e metamorfismo desenvolveria sucessivos
sistemas hidrotermais que lixiviariam Au do
exaleto primitivo e formariam filões e veios
discordantes mais enriquecidos em Au (Fig.
8; Hutchinson, 1993).
f) Modelo meteórico: águas meteóricas
circulariam até grandes profundidades na
crusta, vindo a constitutir o fluido hidrotermal mineralizador que depositaria o ouro
neste tipo de jazigos.
g) Modelo contínuo da crusta: baseado
no modelo metamórfico, o modelo contínuo
da crusta (Groves, 1993; Groves et al., 1995),
que é aquele que tem hoje maior aceitação,
constata a existência de jazigos de ouro do
tipo orogénico em terrenos desde a fácies
metamórfica da prenite-pumpeleite, passando pelas fácies de xistos verdes e anfibolítica,
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até à fácies granulítica, com alguma variação mineralógica de fácies para fácies quer
no próprio minério quer na alteração das
rochas encaixantes (Fig. 6A). A deposição
do minério seria feita em estruturas que variam de veios em fendas de tracção e brechas
nos jazigos na fácies da prenite-pumpeleite,
passando por zonas de cisalhamento e/ou
veios associados nos jazigos nas fácies intermédias, até zonas de cisalhamento dúcteis
largas e veios associados nos jazigos desde
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a fácies anfibolítica intermédia até à fácies
granulítica (Fig. 6B). A derivação do Au seria possivelmente crustal, quer magmática,
quer metamórfica, ou ainda a partir do próprio manto (Fig. 6A).
Este contínuo de jazigos mesotermais de
ouro, documentado nos jazigos mais antigos, não tem sido, no entanto, abertamente reconhecido nas fácies metamórficas de
grau mais alto dos terrenos do Fanerozóico
(Groves et al., 1998).

Fig. 8. Ilustração esquemática de diferentes
tipos de morfologias dos “lodes” (filões,
etc.) auríferos e de estádios mineralizadores
na génese dos jazigos de ouro mesotermais
(orogénicos), segundo o modelo singenéticoepigenético (de Hutchinson and Burlington,
1984; Hutchinson, 1993).

Fluidos mineralizadores e condições P-T de
deposição
Os fluidos hidrotermais mineralizadores
são de baixa salinidade (em regra 1-15, do-

minantemente 3 -7 wt % NaCl equiv.), neutros a levemente alcalinos, reduzidos, de alto
CO2 (±CH4 ± N2) [Xco2 = 0.05 – 0.25], com
valores de б18Ofluido de 6 -11‰ nos jazigos do
Pré-Câmbrico e 7-11‰ nos jazigos do Fa-
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nerozóico, e de бDfluido de -80 a -5‰ (Fig.
9; Mikucki, 1998; Ridley and Diamond,
2000; Bierlein and Crowe, 2000; Groves et
al., 2003; Goldfarb et al., 2005). A maior
parte dos jazigos deste tipo têm sulfuretos
com б34S de 0 a +10‰ (mas podendo chegar
a -20‰ e a +25‰) e carbonatos com valores de б13C predominantemente de 0 a -10‰
(Goldfarb et al., 2005).
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Como foi avançado na introdução, estes
jazigos formam-se entre 150 e 700°C, apesar
da maioria se gerar a 200 - 450°C, a pressões entre 0.5 e 6 kbar (consoante a fácies
metamórfica em que se enquadram), que
correspondem a profundidades até 12 - 20
km (Gebre-Mariam et al., 1995; Groves et
al., 2003).

Fig. 9. Composições isotópicas de oxigénio e hidrogénio dos fluidos mineralizadores dos jazigos de ouro
orogénicos do Fanerozóico, comparadas com as da água do mar, água meteórica, água magmática e água
metamórfica (de Bierlein and Crowe, 2000).

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

Transporte e deposição do ouro
Cálculos termodinâmicos e estudos experimentais indicam que a solubilidade e
transporte do Au que origina os jazigos
mesotermais de ouro é feita essencialmente através do ião complexo bissulfureto de
ouro, Au(HS)2-, até uma temperatura de
550°C (Fig. 10A) – apesar do ião AuHS0
também o fazer a < 400°C e pressão baixa
(Evans et al., 2006) -, abrangendo a maior
parte dos jazigos de ouro deste tipo. Para os
casos em que os jazigos mesotermais se formem acima de 550°C, o ião complexo que
A)
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transporta Au passa a ser essencialmente
AuCl2- (Seward, 1991; Hutchinson, 1993;
Mikucki, 1998; Large, 2000). No primeiro caso, mais comum, abaixo dos 550°C, a
deposição de ouro neste tipo de jazigos vai
ocorrer perto do limite entre os campos das
espécies iónicas de S reduzidas e os campos
das oxidadas, mas do lado das reduzidas, e
perto do limite entre o campo de estabilidade da pirite (com pirrotite na parte superior
do intervalo até 550°C) e o da magnetite (ou
hematite) [Fig. 10B; Hodgson, 1993; Mikucki; 1998; Large, 2000; Dugdale et al., 2006].
B)

Fig. 10. Transporte e solubilidade do ouro: (A) Distribuição dos iões complexos transportadores de Au
(abaixo de 550°C) em função da temperatura e de aH2S . Campo dos fluidos auríferos orogénicos (arcaicos)
indicado a cinzento; (B) Isolinhas (a tracejado) de solubilidade do Au em função da temperatura e de aH2S.
Os cálculos assumem um fluido aurífero (do tipo orogénico) médio, com CO2/CH4 = 10, pH = 5.5 e P = 2 kbar.
Campos de estabilidade da magnetite (mt), pirrotite (po) e pirite (py) limitados por linhas a cheio. Campo dos
fluidos auríferos orogénicos (arcaicos) indicado a cinzento (de Mikucki, 1998).

Os mecanismos mais importantes de
deposição do ouro neste tipo de jazigos são
diversificados (Fig. 11; Hodgson, 1993; Mikucki; 1998; Hagemann and Cassidy, 2000;
Vos et al., 2005; Goldfarb et al., 2005):
- interacção fluido – rocha encaixante
(sulfuretização): este parece ser o único
mecanismo de deposição comum a todo o
espectro de P-T de formação dos jazigos

de ouro deste tipo. Envolve essencialmente
a sulfuretização dos minerais contendo Fe
nas rochas encaixantes por efeito do fluido
mineralizador rico em S, o que leva à desestabilização do ião Au(HS)2- no fluido e deposição do ouro;
- interacção fluido – rocha encaixante
(acidificação): este mecanismo é aplicável
apenas aos jazigos de formação mais super-
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ficial, de fácies sub-anfibolítica e somente no
caso das rochas encaixantes serem ultramáficas; o metassomatismo intenso de CO2 e
Ca nestas rochas pode provocar a acidificação do fluido mineralizador, favorecendo a
precipitação do ouro;
- separação de fases: este é também
um mecanismo de deposição importante,
aplicável nos jazigos desde as fácies metamórficas de menor temperatura até à fácies
anfibolítica, ao longo da qual vai perdendo
importância; rápidas flutuações na pressão
levam à separação de fases, com ebulição
(ou efervescência) de CO2/CH4, causando
a separação de H2S para a fase de vapor e,
consequentemente, desestabilizando o ião
Au(HS)2` , com deposição do ouro;
- arrefecimento: este mecanismo só parece ser determinante nos jazigos formados
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acima de 550°C, em que o decréscimo de
temperatura provoca a desestabilização do
ião AuCl2- e a precipitação do ouro, e ainda
nos jazigos formados na fácies de sub-xistos
verdes, em que as isolinhas de solubilidade
para Au(HS)2- [Fig. 10B] são mais inclinadas que as dos fluidos contendo Au dos
sistemas de ouro (arcaicos) mesotermais (estas paralelas ao limite entre os campos de
estabilidade de H2S e HSO4-) , favorecendo a
deposição de ouro por arrefecimento;
- mistura de fluidos; é invocado para
alguns jazigos de ouro deste tipo na fácies
de sub-xistos verdes que a mistura de águas
superficiais (meteóricas, marinhas e fluidos
de bacias continentais) com águas profundas, quer metamórficas quer magmáticas,
promoveria a precipitação do ouro.

Fig. 11. Importância relativa dos vários mecanismos de deposição de ouro nos jazigos de ouro orogénicos
(arcaicos) [de Mikucki, 1998].
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3.   JAZIGOS DE OURO ASSOCIADOS
A INTRUSÃO
3.1.  Introdução
A associação comum de alguns jazigos de ouro com intrusões granitóides,
distinta da dos pórfiros de (Cu-)Au e de
outros metais (concentrações altas de Cu,
Mo, W ou Sn), é conhecida desde há muito.
Routhier (1963), seguindo autores anteriores, considerou uma zonagem periplutónica,
com zonas metálicas de estanho, volfrâmio,
ouro e outras, sucessivamente, à volta e cada
vez mais distantes duma cúpula granitóide,
mas reconheceu que parte delas podia também ocorrer no próprio endocontacto do
granitóide.
Os jazigos de ouro para que tal análise
apontava foram, no entanto, subsequentemente subvalorizados na literatura da especialidade quase até ao final do século XX.
O reconhecimento duma classe de jazigos
de ouro deste tipo estava em parte impossibilitada pela crença generalizada de que a
maioria dos jazigos de ouro encaixados nas
próprias intrusões granitóides não estariam
geneticamente relacionados com tais intrusões, como dados geológicos e radiométricos confirmam para alguns casos conhecidos, mas não corroboram para muitos outros (Thompson and Newberry, 2000). Na
verdade, só recentemente se tornou a dar
ênfase e verdadeira importância a tais jazigos de ouro, caracteristicamente associados
com províncias de W e/ou (menos consistentemente) de Sn, e espacial e temporalmente
relacionados com intrusões de granitóides,
no interior ou exocontacto das mesmas,
tendo passado a ser designados por jazigos
de ouro associados a intrusão (“intrusionrelated, reduced intrusion-related, plutonic-
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related or intrinsic gold deposits”) [Sillitoe,
1991; McCoy et al., 1997; Thompson et
al., 1999; Lang et al., 2000; Thompson and
Newberry, 2000; Baker and Lang, 2001;
Groves et al., 2003; Goldfarb et al., 2005].
3.2.  Características gerais
Algumas das características dos jazigos
de ouro associados a intrusão [“intrinsic Au
deposits”] são parcialmente semelhantes
às dos jazigos de ouro do tipo orogénico
(ou mesotermais) [“extrinsic Au deposits”;
Goldfarb et al., 2005] e de outros tipos
de jazigos de ouro, mas muitas outras são
distintas (Tabela 2).
Conteúdo metálico e distribuição mundial
Um largo número de jazigos de ouro
associados a intrusão contém um total não
inferior a 30 toneladas (t) de Au, apesar do
leque significativo ir desde 3 a 345 t Au. Os
maiores destes jazigos (Fig. 12) são: Donlin Creek (345 t Au), Fort Knox (215 t Au),
Pogo – Liese Zone (160 t Au), True North
(40 t Au), Golden Zone (39 t Au), Shotgun
(31 t Au), todos na província cretácica de
Tintina, no Alasca, E.U.A., e no lado leste
da mesma província, Dublin Gulch (47 t Au)
e Brewery Creek (40 t Au), em Yukon, Canadá, cabendo a esta província de Tintina no
seu conjunto um total superior a 1000 t Au,
apesar da produção histórica ter sido apenas de 3 t Au; Zarmitan, Uzbequistão (315
t Au); Vasilkovskoe, Casaquistão (300 t Au);
Kori Kollo, Bolívia (160 t Au), Kidston,
Queensland, Austrália (140 t Au); Mokrsko, República Checa (129 t Au); Salave,
Astúrias, Espanha (30 t Au). Estes jazigos
têm teores entre 1 e 4 g/t Au, com excepção
dos jazigos de Zarmitan, no Uzbequistão,
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com 9.8 g/t Au e de Pogo, no Alasca, com 16
g/t Au (Thompson et al., 1999; Smith et al.,
1999; Thompson and Newberry, 2000; Lang
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and Baker, 2001; Baker et al., 2005; Mair et
al., 2006; Abzalov, 2007).

Fig. 12. Distribuição geográfica dos maiores jazigos de ouro associados a intrusão (de Lang and Baker;
EUROZINC, 2004).

Idade
Sendo na maior parte dos casos conhecidas as idades do jazigo e da intrusão
correspondente, semelhantes, a maioria dos
jazigos deste tipo são do Fanerozóico, tendo
sido reconhecidos também alguns do Proterozóico e raros do Arcaico tardio (Fig. 3).
As idades entre os mais conhecidos do Fanerozóico variam desde o Ordovícico Superior
(Vasilkovskoe, Casaquistão), passando pelo
Devónico Médio - Superior (Leven Star, Victoria, Austrália), pela da orogenia hercínica
(Mokrsko, República Checa; Salave, Espanha), Carbónico (Kidston, Queensland,
Austrália), Permo -Triásico (Timbarra, New
South Wales, Austrália), Jurássico Superior
(Bald Mountain, Nevada, E.U.A.), Cretácico Inferior (tardio) a Superior (província
metalogenética de Tintina, Alasca – Yukon,

E.U.A.-Canadá, e Miocénico (Kori Kollo,
Bolívia) [Thompson et al., 1999; Smith et
al., 1999; Thompson and Newberry, 2000;
Groves et al., 2003; Mair et al., 2006; Whittman et al., 2006; Nutt and Hofstra, 2007].
Ambiente geotectónico
Os jazigos de ouro associados a intrusão
ocorrem em províncias de W e/ou Sn, distais
de margens convergentes, situados nas margens cratónicas em posição para o interior
do continente relativamente aos jazigos de
pórfiro de Cu-Au-Mo e epitermais de Au ou
em “back-arc” (Fig. 4); podem ainda, nalguns casos, ocorrer em ambiente de colisão
continental, associados a intrusões a poucas
centenas de quilómetros da zona de subducção (Thompson et al., 1999; Lang et al., 2000;
Lang and Baker; 2001; Groves et al., 2003).
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Ambiente geológico-estrutural / Rochas encaixantes
Os jazigos de ouro deste tipo estão encaixados quer na própria intrusão, quer no exocontacto imediato (jazigos proximais), ou
podem ainda ser mais distais relativamente à
intrusão (a 0.5 - 3 km), encaixados geralmente em xistos ou rochas vulcânicas (jazigos
distais) [Fig. 13B]. As intrusões, que podem
ser múltiplas, são de composição granítica
a granodiorítica (raramente mais básica),
constituindo grandes batólitos e pequenos
plutões, mas podendo também ser pequenos
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stocks e domas porfiríticos, e diques e filõescamada. As rochas constituintes dos plutões
são predominantemente metaluminosas a
ligeiramente peraluminosas, calco-alcalinas
ou subalcalinas. São reduzidas, sendo da série da ilmenite ou da transição entre a série
da ilmenite e a da magnetite, a que acresce
serem os granitóides geralmente classificados como do tipo I (raramente do tipo S, em
plutões com fases muito evoluídas) [Thompson et al., 1999; Lang et al., 2000; Thompson
and Newberry, 2000; Lang and Baker, 2001;
Groves et al., 2003; Baker et al., 2005; Nutt
and Hofstra, 2007].

A)

Fig. 13. Diagramas esquemáticos da geologia e de modelos de prospecção para os jazigos de ouro associados a
intrusão: (A) Variação nos estilos dos jazigos, desde os encaixados na intrusão, passando pelos jazigos proximais e até aos jazigos distais.
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B)

Fig. 13. (B) Variação vertical e lateral nos estilos dos jazigos, características dos fluidos e assinaturas metálicas (de Lang and Baker, 2001).

A baixa fo2 destas intrusões é traduzida
pela sua rara magnetite primária, baixa susceptibilidade magnética (10-4 a 10–2 unidades
S.I.), baixa razão Fe2O3/ FeO (< 0.2) e razão
Fe/Mg relativamente alta na biotite (≥ 2:1).
As fases mais félsicas destes plutões, que estão enriquecidas em Au relativamente a um
granito normal, apresentam evidências de
saturação de fluidos como o mostra a presença de pegmatitos, aplitos, cavidades miarolíticas e texturas de solidificação unidirec-

cionais (Shannon et al., 1982) nas mesmas
(Thompson and Newberry, 2000; Nutt and
Hofstra, 2007).
São comuns nas áreas dos jazigos deste tipo falhas, desde transpressivas, cavalgantes, a de desligamento, sendo ainda de
assinalar que na sequência magmática de
Tombstone, Yukon, dentro da província
metalogenética de Tintina, a orientação dos
veios mineralizados (predominantemente
em fendas de tracção) concomitantes com
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as intrusões, mantem-se em vários plutões,
sugerindo o controlo da sua orientação por
tensões regionais compatíveis com a orientação daquelas falhas (McCoy et al., 1997;
Thompson and Newberry, 2000; Lang and
Baker, 2001; Mair et al., 2006; Whittman et
al., 2006; Abzalov, 2007)
Grau metamórfico
Os jazigos deste tipo estão situados em
terrenos afectados por metamorfismo regional, desde a fácies de sub-xistos verdes até
à fácies anfibolítica. As intrusões, por efeito
do metamorfismo de contacto nas rochas
encaixantes, estão rodeadas de corneanas,
geralmente aluminosas, e por uma auréola
de xistos, comummente na zona da biotite,
até 3 - 4 km de distância dos plutões (Bakke,
1995; McCoy et al., 1997; Baker and Lang,
2001; Maloof et al., 2001; Mair et al., 2006;
Whittman et al., 2006; Abzalov, 2007).
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ou de greisen no endocontacto (ex.: Salave,
Espanha). A profundidades intermédias, até
3.5 km, os jazigos encaixados em intrusões
ocorrem sob a forma de brechas, diques e
filões-camada (ex.: Kidston, Austrália).
Os jazigos deste tipo, proximais à
intrusão, são essencialmente constituídos
por skarns no contacto (quando aí ocorrem
rochas carbonatadas), filões em falhas, e
disseminações (por substituição). Os jazigos
distais, geralmente a 0.5 – 3 km da intrusão, ocorrem na forma de veios de quartzo,
zonas de cisalhamento e disseminações em
diques, filões-camada e rochas metassedimentares encaixantes (Fig. 13B; McCoy et
al., 1997; Thompson et al., 1999; Thompson
and Newberry, 2000; Lang and Baker, 2001;
Mustard, 2001; Mair et al., 2006), atingindo os filões de quartzo aurífero em zonas de
cisalhamento em Zarmitan (Ubzequistão)
possanças que, apesar de geralmente menores que 1.5 m, podem por vezes exceder 3.5
m (Abzalov, 2007).

Morfologia do minério
Alteração relacionada com a mineralização
Os jazigos encaixados nas próprias intrusões (Fig. 13B) têm mais comummente a
forma de veios (filões e filonetes) de quartzo
em folhas [“sheeted vein(let)s”], e mais raramente de veios em stockwork, ambos os tipos com texturas de preenchimento de espaço aberto. Os veios têm em geral possanças
de 0.5 -10 cm, e quando do tipo em folhas
(“sheeted veins”) apresentam espaçamentos
comuns de 5 - >10 m (McCoy et al., 1997;
Mair et al., 2006). São veios quer instalados
em intrusões a pequena profundidade (<1
km, ex.: Kori Kollo, Bolívia), quer instalados a profundidades de 3 - 6 km (ex.: Fort
Knox, Alasca), onde também podem tomar
a forma de disseminações no granitóide e/ou
aplitos internos (ex.: Timbarra, Austrália)

Os jazigos deste tipo encaixados nas rochas intrusivas apresentam envelopes (zonas) de alteração estreitos nas paredes dos
veios, que incluem os produtos da feldspatização (feldspato K e albite) precoce, seguidos no tempo dos da sericitização e por
vezes carbonatização (“sericite”- carbonato
mais abundante nos jazigos de pequena profundidade), apesar da alteração poder ser
mais penetrativa, como no caso dos greisens
e jazigos de pequena e média profundidade (< 3 km). A propilitização pode desenvolver-se distalmente dentro da intrusão, a
turmalinização ocorre associada a intrusões
geralmente pequenas, porfiríticas e a alteração silícica é rara. Alterações argílica e ar-
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gílica avançada hipogénicas são conhecidas
apenas na parte superior de jazigos encaixados em intrusão de baixa profundidade
(ex.: Kori Kollo, Bolívia); noutros casos de
alteração argílica na parte superior de jazigos mais profundos (ex.: província metalogenética de Tintina, Alasca e Yukon; Bald
Mountain, Nevada, E.U.A.), ela tem características de supergénica. Alteração do tipo
calco-silicatado está associada aos skarns
no contacto da intrusão e alteração do tipo
quartzo -“sericite”(±carbonato) ocorre em
zonas de cisalhamento e veios associados
nos jazigos distais. É à alteração sericítica,
tardia, que está mais comummente associado o ouro (McCoy et al., 1997; Thompson
et al., 1999; Thompson and Newberry, 2000;
Lang and Baker, 2001; Nutt and Hofstra,
2007).
Tempo da mineralização
Na maior parte dos casos a mineralização é aproximadamente contemporânea
das intrusões. Quer a molibdenite e micas
hidrotermais dos jazigos da província metalogenética de ouro de Tintina, no Alasca
-Yukon, quer as “sericites” hidrotermais do
jazigo de Bald Mountain (Nevada, E.U.A.)
são apenas 1- 2 Ma mais recentes que as
respectivas intrusões cretácicas e jurássica,
respectivamente, a mesma relação, aqui um
pouco mais lata (~ 6 Ma), verifica-se entre a
molibdenite do jazigo de Petrackhova hora
no Maciço Boémio e o respectivo granodiorito carbónico encaixante (McCoy et al.,
1997; Groves et al., 2003; Nutt and Hofstra,
2007), e constata-se ainda haver total sincronismo entre a moscovite hidrotermal do jazigo de Leven Star (Austrália) e os batólitos
de granitóides devónicos junto aos quais se
situa (Whittman et al., 2006), tendo em to-
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dos estes casos sido utilizados vários métodos de datação, Ar/Ar, U/Pb e Re/Os.
Por outro lado, a mineralização é gerada
num estádio tardio da orogénese, dado que
transecta o “fabric” das rochas encaixantes
nos jazigos proximais e distais, e as intrusões
associadas transectam as rochas encaixantes
muito deformadas, nisso contrastando com
os jazigos de ouro mesotermais em cujo
ambiente geológico ocorrem intrusões sintectónicas. A mineralização forma-se ainda após o pico do metamorfismo regional
(Groves et al., 2003).
Mineralogia
O minério, com quartzo dominante,
contém apenas até 3% de sulfuretos quando encaixado na intrusão (excepção: Kori
Kollo, > 20%), e até 5% (raramente 10%)
nos jazigos distais, estando a magnetite e
hematite caracteristicamente ausentes da
associação mineralógica reduzida do minério. Neste contexto, os sulfuretos são principalmente a pirite e a arsenopirite, sendo a
antimonite (mais frequente nos jazigos gerados a baixa profundidade) e a pirrotite por
vezes comuns; algum ouro (< 50 µm) é formado com esta associação. Gerados numa
fase tardia da sucessão paragenética são os
sulfossais de Bi-Pb-Sb, a bismutinite e sulfuretos de Bi-Au, assim como ouro nativo,
o último quer em grãos isolados (< 8 mm
de diâmetro) nos minerais de Bi ou outros,
quer em inclusões de microns ou submicrons
na arsenopirite e pirite rica em As, sendo o
ouro livre muito raro (McCoy et al., 1997),
nisso contrastando com os jazigos de ouro
mesotermais.
Alguns jazigos têm molibdenite e scheelite significativas, mas mais raramente volframite e cassiterite. Outros minerais traço
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são a loelingite, maldonite (Au2Bi), bismuto nativo, acantite, tetraedrite, freibergite
e sulfossais de Ag. Os minerais opacos são
acompanhados, para além do quartzo, de
feldspato K, albite, moscovite, “sericite”,
calcite, dolomite, dolomite ferrífera, turmalina e fluorite (McCoy et al., 1997; Smith et
al., 1999; Thompson et al., 1999; Thompson
and Newberry, 2000; Lang et al., 2000; Lang
and Baker, 2001; Mustard, 2001; Maloof et
al., 2001; Whittman et al., 2006; Nutt and
Hofstra, 2007).
Associação geoquímica
Au – Bi – As – W- Mo – Te – Sb ± Sn
±(Pb, Zn, Ag, Hg distais) é a associação
geoquímica. A melhor correlação do Au é
com o Bi (razão Bi/Au varia de 25:1 a 5:1,
sendo a correlação Te-Au igualmente alta.
Os elementos W, Sn e Mo ocorrem, mas
não se correlacionam com o Au; o W e Mo
podem aumentar em profundidade e ocorrer em zonas separadas das do Au. A prata
pode ser abundante ou escassa, e a finura
(“fineness”) do ouro é de 825 – ≥ 960. A associação geoquímica indicada é parcialmente litófila (através do W, Sn), contrastando
com a associação exclusivamente calcófila
dos pórfiros de Au ou Cu-Au (Thompson et
al., 1999; Thompson and Newberry, 2000;
Lang and Baker, 2001; Groves et al., 2003;
Abzalov, 2007).
Zonagem metálica
Verifica-se haver uma zonagem lateral
dos metais predominantes consoante o tipo
de jazigos (Fig. 13A): os jazigos encaixados
na intrusão contêm Au – Bi – Te – W ± (Mo,
As, Pb); os jazigos proximais contêm Au
– As ± (Sn, W, Sb, Cu, Pb, Zn); os jazigos
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distais contêm Au – As – Sb – Hg ± (Ag, Pb,
Zn) [Thompson and Newberry, 2000; Lang
et al., 2000; Nutt and Hofstra, 2007].
Quanto à zonagem vertical (Fig. 13B), e
considerando que estes jazigos se podem gerar desde <1 até 5 - 6 km da paleosuperfície,
nalguns sistemas ocorre W-Mo em profundidade e Au - Bi a níveis mais superficiais,
os últimos em minerais mais tardios na sequência paragenética (ex.: Mokrsko, Rep.
Checa); no distrito mineiro de Fairbanks
na província metalogenética de Tintina, no
Alasca, os jazigos formados de < 2 a 5 km
de profundidade tornam-se mais ricos de
Bi e mais pobres em As e Sb à medida que
ela aumenta. A Ag é mais alta nos jazigos
mais superficiais (ex.: Kori Kollo, Bolívia),
mas decresce rapidamente nos jazigos mais
profundos. Em Kidston (Austrália), acima
da zona de Mo-W ocorre uma zona com
Au e metais básicos. A zonagem metálica
horizontal e vertical é pois claramente mais
expressiva que a dos jazigos de ouro do tipo
orogénico (Thompson et al., 1999; Thompson and Newberry, 2000; Lang et al., 2000).
Génese
A associação espacial deste tipo de jazigo com intrusão félsica, combinada com a
assinatura metálica consistente e zonagem
na horizontal e na vertical relativamente à
intrusão sugerem uma origem magmáticahidrotermal, mas podendo haver possíveis
componentes do manto nos casos em que intrusões ácidas (e intermédias) sejam formadas co-espacialmente e contemporaneamente com rochas alcalinas máficas (Thompson
et al., 1999).
O carácter mais distintivo das intrusões
comuns associadas a este tipo de jazigos
(com uma assinatura em parte calcófila, em
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parte litófila) é o seu baixo grau de oxidação
(moderadamente reduzidas), sendo característicamente da série da ilmenite ou da transição entre as séries da ilmenite e da magnetite (Fig. 14), o que as faz associar, para além
do Au, aos magmas que geram jazigos de W,
e as distinguem dos magmas mais oxidados
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que geram os jazigos de pórfiro de Cu(-Mo)
e/ou Au, com uma associação calcófila, e de
magmas ainda mais reduzidos que geram
mineralizações de estanho, com associação
litófila (McCoy et al., 1997; Thompson et
al., 1999; Thompson and Newberry, 2000;
Lang and Baker, 2001).

Fig. 14. Representação esquemática da relação entre grau de fraccionamento e estado de oxidação para magmas associados com mineralizações magmático-hidrotermais de Cu, Cu-Mo, Mo, W e Sn. Indicada a tracejado
grosso a posição dos sistemas com Au associados a intrusão, com a sua associação de W(-Sn) [parcialmente
litófila] em comparação com a posição dos sistemas de Cu-Au porfírico (associação calcófila). Limite entre
os magmas da série da ilmenite e da série da magnetite indicado a ponteado fino (de Thompson et al., 1999).

Fluidos mineralizadores e condições de P-T
de deposição
Os fluidos mineralizadores dominantes
são de baixa salinidade (geralmente 0 –12
wt % NaCl equiv.) e aquo-carbónicos (H2O
– CO2 ± CH4 ± N2; intervalo comum de 7-

22 mole % CO2), com aumento de XH2O para
níveis mais superficiais da intrusão e para
o seu exterior (Figs. 13B e 15; McCoy et
al., 1997; Thompson et al., 1999; Lang and
Baker, 2001; Baker and Lang, 2001; Baker,
2002; Groves et al., 2003: Whittman et al.,
2006).
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Fig. 15. Modelo geológico esquemático mostrando, para jazigos de ouro associados a (e encaixados em) intrusão, a relação entre estilos de mineralização, paleoprofundidade e tipos de fluidos hidrotermais, com equivalência de ambiente (plutónico, de pórfiro e epitermal) aos vários níveis (de Baker, 2002).

Nos sistemas dos jazigos encaixados em
intrusão mais profundos (> 5 km) ocorrem
abundantes fluidos aquosos, ricos em CO2
(<1 a > 99 mole % CO2; Thompson et al.,
1999), de baixa salinidade (geralmente < 10
wt % NaCl equiv.), que nalguns jazigos são
sucedidos por fluidos de salinidade moderada a alta (10 – 65 wt % NaCl equiv.) [Fig. 15;
Baker, 2002], como sejam os jazigos da província metalogenética de Tintina, quer no
Alasca (McCoy et al., 1997) quer em Yukon
(Baker and Lang, 2001). Nos sistemas dos
jazigos encaixados em intrusão menos profundos (< 5 km) ocorrem fluidos da alta
temperatura (> 350°C), salinos (>30 – >40
wt % NaCl equiv.), imiscíveis em relação a
um vapor com CO2, de baixa salinidade (< 5

wt % NaCl equiv.) [Fig. 3], como é por exemplo o jazigo de Kidston, na Austrália (Baker,
2002). CH4 e N2 tornam-se mais abundantes
em jazigos encaixados na intrusão, quando
formados a pressões altas, e nos jazigos proximais e distais (Lang and Baker, 2001).
Duma forma global, os jazigos associados a intrusão formam-se a temperaturas
geralmente de 200 - 400°C, apesar de se
conhecerem temperaturas de homogeneização entre 140 e 600°C; o ouro deposita-se
comummente a 300 - 350°C. As condições
de pressão são de < 0.5 a > 3 kbar, mas são
aqueles que se formam a < 0.5 – 1.5 kbar em
que têm importância os fluidos aquo-salinos
(McCoy et al., 1997; Lang et al., 2000; Lang
and Baker, 2001; Groves et al., 2003). Tais
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valores são consistentes com os obtidos por
geotermometria da arsenopirite com os produtos da alteração potássica (a 400 - 480°C)
e da alteração sericítica (a 300 - 350°C) dos
jazigos do Alasca (McCoy et al., 1997), tomando em linha de conta que a arsenopirite se forma geralmente no fim de ou após a
fase inicial de deposição de elementos litófilos (na volframite, cassiterite e scheelite) e
é concomitante ou precede a deposição de
ouro (Whittman, 2006).
Os dados globais para estes fluidos
apontam para uma origem claramente
magmática(-hidrotermal), tanto para o CO2
como para os líquidos aquosos salinos existentes nos sistemas destes jazigos, apesar
de nos jazigos distais e proximais, com algum conteúdo de CH4 e N2 nos respectivos
fluidos, se poder admitir algum contributo de fluidos metamórficos ou meteóricos
em equilíbrio com as rochas encaixantes,
principalmente quando metassedimentares
(Thompson and Newberry, 2000; Baker and
Lang, 2001). A presença de fluidos aquocarbónicos aqui descrita para este tipo de
jazigos levou alguns autores a considerar o
seu CO2 como metamorfogénico, já que fluidos semelhantes são característicos dos jazigos de Au do tipo orogénico. No entanto,
fluidos ricos em CO2 são também conhecidos nos sistemas doutros jazigos igualmente relacionados com intrusões, como sejam
os jazigos de volfrâmio peri-plutónicos
(Thompson and Newberry, 2000).
Por outro lado, dados de isótopos estáveis para os fluidos mineralizadores corroboram a sua origem magmática: d13C, -9 a
–10‰, d18O, 5 a 10‰ e dD, -47 a –100‰
para o fluido mineralizador e d18O de 11.5 a
17.5‰ para o minério na província metalogenética de Tintina (Alasca e Yukon), assim
como d18O de 11.7 a 12.0‰ para quartzo e
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бD de -46 a –57‰ para “sericite” hidrotermal do jazigo de Bald Mountain (Nevada,
E.U.A.), indicam desvolatilização do magma. Acresce ainda que os valores obtidos
para os isótopos de Pb e S (d34S = 0 ± 5‰)
nos sulfuretos dos minérios da mesma província são semelhantes aos valores dos mesmos isótopos nos feldspatos das respectivas
intrusões, e distintos dos valores noutros
tipos de jazigos nos mesmos terrenos, corroborando também a origem magmática-hidrotermal dos jazigos de Au associados a intrusão nesta província (McCoy et al., 1997;
Smith et al., 1999; Thompson and Newberry, 2000; Nutt and Hofstra, 2007).
Transporte e deposição do ouro
O estudo dos iões complexos que transportam e levam à deposição do ouro neste
tipo de jazigos está ainda na sua infância,
existindo por ora raros estudos experimentais. Os dados existentes, incluindo o baixo
estado de oxidação da intrusão, apontam
para: o transporte do ouro no ião bissulfureto de ouro, Au(HS)2-, nos sistemas mais
profundos que originam jazigos com veios
em folhas (“sheeted veins”) ou disseminações, e que nem sempre contêm componente
salina nas inclusões fluidas do seu minério;
o transporte do ouro no ião cloreto de ouro,
AuCl2- - mas também provavelmente do ião
bissulfureto de Au na fase de vapor (Baker,
2002; Baker et al., 2005) - para os sistemas
menos profundos (Ex.; Kori Kollo, Bolívia,
Kidston, Austrália; Figs. 13B e 15). Dada
ainda a muito forte correlação entre Bi e Au
neste tipo de jazigos, tem sido apontada a
associação entre os dois, eventualmente na
forma dum ião complexo misto, também
como forma de transporte do Au, nos sistemas de jazigos profundos e superficiais
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encaixados na intrusão, principalmente nos
ambientes com razão fluido/rocha baixa
(Baker, 2002; Groves et al., 2003; Baker et
al., 2005).
Quanto aos mecanismos de deposição de
ouro, apenas se conhece que a separação por
imiscibilidade de fluidos, a partir dum fluido
inicial moderadamente salino, originando
um fluido aquo-cloretado fortemente salino
e um vapor aquoso com CO2, de baixa salinidade, tem sido apontado para jazigos que
se formam a <1.5 kbar (ex: Kidston, Austrália). Para os mais profundos, a imiscibilidade H2O-CO2 - devida à baixa solubilidade
de CO2 no magma a pressões altas (menor
que a de H2O ou Cl), como mostram estudos
experimentais (Baker, 2002) - gera fluidos de
baixa salinidade ricos em CO2, a que se segue por vezes um influxo de fluidos aquosos
mais salinos, atribuindo-se pois a deposição
do ouro a um mecanismo de libertação do
fluido magmático em evolução (McCoy et
al., 1997; Baker and Lang, 2001; Lang and
Baker, 2001; Baker, 2002). No que respeita à
imiscibilidade H2O - CO2, não são ainda conhecidas as reacções químicas que levam à
precipitação do ouro durante este processo
(Groves et al., 2003).
4. CONTRASTES ENTRE OS JAZIGOS
DE OURO DO TIPO OROGÉNICO (OU
MESOTERMAIS) E OS JAZIGOS DE
OURO ASSOCIADOS A INTRUSÃO
São as seguintes as diferenças mais marcantes entre os dois tipos de jazigos (Thompson et al., 1999; Thompson and Newberry,
2000; Lang and Baker, 2001; Groves et al.,
2003; Goldfarb et al., 2005):
- Os jazigos de ouro associados a intrusão ocorrem em províncias de W e/ou
(menos consistentemente) de Sn, o que não
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sucede geralmente com os jazigos de ouro
mesotermais.
- Os jazigos de ouro associados a intrusão têm comummente teores de 1- 4 g/t Au,
mais baixos que a maioria dos jazigos de
ouro do tipo orogénico (7-12 g/t Au).
- A formação dos jazigos de ouro do tipo
orogénico dá-se numa fase sin-orogénica tardia, enquanto os jazigos de ouro associados
a intrusão se geram numa fase pós-tectónica
da orogenia.
- Em oposição ao carácter geralmente
muito uniforme e raramente zonado dos jazigos de Au mesotermais, os jazigos de Au
associados a intrusão apresentam, tal como
os pórfiros de Cu, zonagem no tempo e no
espaço (vertical e horizontal) no estilo de
mineralização e na associação metálica, no
interior e à volta duma dada intrusão.
- O minério apresenta nos jazigos de
ouro associados a intrusão uma boa correlação Bi – Au e concentrações altas de Bi,
superiores a 100 ppm Bi e em muitos casos
acima de 1000 ppm Bi, características que
tomadas em conjunto não se verificam nos
jazigos de ouro mesotermais.
- Os produtos da alteração hidrotermal
ocorrem em zonas mais restritas dos jazigos
de Au encaixados em intrusão do que nos
jazigos de Au mesotermais, em que têm um
desenvolvimento mais expressivo.
- A alteração sericítico-carbonatada nos
jazigos de Au de pequena profundidade
encaixados em intrusão é semelhante à característica de muitos jazigos de Au mesotermais, mas as micas dos primeiros tendem
a ser mais grosseiras e de composição mais
próxima da moscovite do que nos segundos;
os carbonatos dos jazigos de Au associados a intrusão são essencialmente a calcite
e a dolomite, enquanto que nos jazigos de
Au do tipo orogénico se trata da dolomite
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ferrífera (e siderite) naqueles que estão em
terrenos de grau metamórfico até à fácies de
xistos verdes, que são os jazigos deste tipo
largamente predominantes.
- A alteração potássica (feldspato K) é
expressiva nos jazigos de Au encaixados na
intrusão, enquanto que é rara nos jazigos de
Au mesotermais.
- A derivação essencialmente magmática
do CO2 nos fluidos que geram jazigos de Au
associados a intrusão relativamente a uma
derivação essencialmente metamórfica do
CO2 nos dos jazigos de Au do tipo orogénico é corroborada pela assinatura magmática revelada pelos dados isotópicos (quando
existentes) mesmo dos fluidos de baixa salinidade dos primeiros, o que não sucede para
o segundo tipo de jazigos de Au.
- Apesar de ambos os tipos se formarem
em margens convergentes, os jazigos de Au
associados a intrusão geram-se mais para o
interior do continente (algumas centenas de
quilómetros) relativamente à zona de subducção do que os jazigos de Au do tipo orogénico,
localizados na própria margem continental.
5.  ALGUMAS EXTRAPOLAÇÕES PARA
PORTUGAL
A classificação pelos diversos autores
dos jazigos primários de Au em Portugal foi
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feita, na generalidade dos casos, antes do estabelecimento firme a nível mundial da nova
classe de jazigos de ouro, a dos jazigos de Au
associados a intrusão.
5.1.  Exemplos de jazigos de ouro do tipo orogénico (ou mesotermais) no país
No contexto referido, merecem destaque
como característicos jazigos e jazidas de Au
do tipo orogénico os da área de Santiago de
Escoural, desde SE a SW de Montemor-oNovo e os da área de Portalegre, com duas
sub-áreas, a de S. Martinho (Alter do Chão) e
a de Algueireiras – Nave de Grou – Mosteiros
(Arronches), todos na Zona de Ossa Morena.
5.1.1.   Santiago do Escoural (Montemor-oNovo)
Na área entre Santiago do Escoural e
Montemor-o-Novo, os jazigos, jazidas e
ocorrências de ouro mesotermal situam-se
dentro da chamada zona de cisalhamento
de Montemor-o-Novo (Fig. 16), de direcção
NW-SE a WNW-ESE, que é uma zona de
cisalhamento dúctil sinistrógira, com 30 km
de comprimento (de leste de Cabrela a Boa
Fé), limitada a norte pela falha da Boa Fé e
a sul pelos gnaisses félsicos milonitizados de
Alcáçovas (Pereira et al., 2002).
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Fig. 16. Zona de cisalhamento de Montemor-o-Novo e área adjacente a norte (de Pereira et al., 2002).

As mineralizações de Au ocorrem na
Série Negra do Proterozóico Superior, que
sofreram deformação e metamorfismo regional cadomiano (pelo menos a deformação) e hercínico na fácies anfibolítica. Tais
mineralizacões ocorrem na transição entre
rochas metassedimentares e rochas metavul-

cãnicas, em regra xisto biotítico e quartzito
(metacherte), por um lado, e anfibolito e
anfibolito bandado (xisto anfibólico), por
outro (Fig. 17). Nalgumas zonas mineralizadas, diques tardios de granito e/ou aplito
também ocorrem. São ainda conhecidas
pequenas intrusões de rochas ácidas porfi-
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ríticas perto da mineralização de ouro nalgumas zonas. Zonas de cisalhamento foram
detectadas localmente nalgumas áreas, na
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proximidade da mineralização de ouro (Inverno, 1997, 2002).

Fig. 17. Jazidas e jazigos de ouro orogénicos de Santiago de Escoural e respectivo enquadramento geológico;
delineadas as anomalias de solos de Au e As na área (modificado de RTZ Mining and Exploration, 1991).

A alteração relacionada com a mineralização compreende a silicificação, na forma
de veios e massas de quartzo, e por vezes
penetrativa, maciça nos próprios xistos, a
cloritização, sericitização e carbonatização,
a última na forma de calcite, com excepção
do jazigo de Braços onde também ocorre
dolomite ferrífera alterando rochas vulcaniclásticas ácidas. O minério apresenta-se
em filões, filonetes e stockworks de quartzo, com pirite, arsenopirite, que se torna
relevante nalgumas zonas mineralizadas, e
alguma pirrotite. Ainda ocorrem loelingite,
calcopirite, ouro nativo (às vezes ouro livre)
geralmente em grãos desde poucos até 50

micrómetros, mas por vezes visível a olho
nu, e electrum. A turmalina e barita também
fazem parte da associação paragenética (Inverno, 1997, 2002).
O ouro ter-se-á depositado essencialmente num estádio tardio da mineralização,
dado ocorrer muitas vezes em microfissuras
da primeira de duas gerações de arsenopirite, estando também nelas reportada a
existência de grãos de maldonite (Au2Bi),
inferindo-se da presença do metal bismuto
temperaturas altas de deposição (Ribeiro,
1994).
Para os três jazigos mais importantes,
Chaminé, Casa Novas e Braços (Fig. 17),
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conjuntamente com treze outras jazidas
mais ou menos próximas, foi definido um
recurso total (46% indicado + 45% inferido
+ 9% potencial) de 4.45 milhões de toneladas de minério, com uma média de 2.81 g/t
Au, a que equivalem 12.5 toneladas de Au,
das quais 60% correspondem àqueles três
jazigos (PORTUGLOBAL, 1999). Tais recursos e as altas cotações actuais do ouro
levam a empresa que detém actualmente os
direitos de prospecção e pesquisa da área,
Iberian Resources, a planear pôr em exploração (a céu aberto), a breve prazo, os três
jazigos referidos, para os quais obteve, assim como para as jazidas satélites, um ligeiro
acréscimo em relação aos recursos e reservas
auríferos acima referidos.
5.1.2.  S. Martinho (Alter do Chão) e Algueireiras – Nave de Grou – Mosteiros (Arronches)
Ambiente geológico-estrutural / Rochas
encaixantes: As jazidas de ouro mesotermais da região de Portalegre, S. Martinho
(Alter do Chão) e Algueireiras – Nave de
Grou – Mosteiros (Arronches) [Fig. 18],
ocorrem 4 km a sul e 0.5 km a norte, respectivamente, da Faixa Blastomilonítica (s.r.)
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Tomar - Córdova, de direcção WNW-ESE
e 0.2 –10 km de largura, que inclui, de idade
proterozóica, orto- e paragnaisses, anfibolitos, intercalações de granulitos (eclogitos),
bandas blastomilonitizadas, e intrusões do
Ordovícico Sup. de granitos e sienitos gnaissificados (Ribeiro et al., 1979; Oliveira et
al., 1991). A norte e sul da Faixa Blastomilonítica, situada quase no extremo norte da
Zona de Ossa Morena, ocorrem as formações de Morenos e, a topo, de Mosteiros, do
Proterozóico Sup., que constituem a Série
Negra, que compreende anfibolitos e anfibolitos bandados (xistos anfibólicos), a que
geralmente se sobrepõem xistos biotíticos e
quartzitos (metachertes) negros (mais raramente brancos) e grauvaques, estando tais
rochas metassedimentares espacialmente
correlacionadas com rochas metavulcânicas
ácidas (Oliveira et al., 1991). A deformação
e metamorfismo hercínico sobrepuseram-se
a eventos anteriores, desenvolvendo-se no
Hercínico uma estrutura em leque assimétrica, com vergência para o exterior, mais ou
menos centrada na Faixa Blastomilonítica
(s.r.) [Pereira, 1999], uma faixa transpressiva que constitui uma zona de cisalhamento
sinistrógira e cavalgante sobre as suas margens (Ribeiro et al., 1979).
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Fig. 18. Faixa blastomilonítica (s. r.) [zona de cisalhamento Tomar – Córdova] e regiões adjacentes, com
localização na primeira das jazidas de ouro orogénicas de S. Martinho e de Algueireiras – Nave de Grou –
Mosteiros (de Oliveira et al., 2007).
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A mineralização primária de ouro ocorre nas duas sub-áreas na transição entre rochas metassedimentares e metavulcânicas
da Série Negra, particularmente onde elas
são mais interdigitadas. Em S. Martinho
(SM), na fácies anfibolítica, elas são xistos
quartzo-biotíticos (e raros quartzitos) e, por
outro lado, anfibolitos e anfibolitos bandados, assim como alguns diques e lavas de
rocha ácida. Ocorre ainda geralmente rocha
metavulcaniclástica ácida-intermédia pouco
espessa na proximidade da mineralização,
no interior ou mais distante da qual podem
existir diques de aplito. Em Algueireiras –
Nave de Grou – Mosteiros (A-NG-M), na
fácies de xistos verdes, as rochas encaixantes
da mineralização são xisto biotítico, geralmente grafitoso, e rocha metavulcaniclástica
(e rara meta-lava) ácida, ambos por vezes
brechificados. Em ambas as sub-áreas ocorrem localmente diques e rochas extrusivas
básicas metamorfizadas (Inverno, 1995,
1997, 2002).
Alteração relacionada com a mineralização: A alteração relacionada com a mineralização consiste em: silicificação, através
de veios, massas e stockworks de quartzo;
cloritização, penetrativa em SM e através
de microfilonetes e matriz das brechas em
A-NG-M; carbonatização; e localmente
moscovitização - sericitização, que no caso
de A-NG-M se expressa por abundante
moscovite cromífera (0.81-1.00% Cr2O3; fuchsite), principalmente nas rochas metavulcaniclásticas ácidas mas também no quartzo
filoniano. Quanto á carbonatização, os seus
produtos são filonetes e disseminações de
calcite em SM; em A-NG-M consistem em
filonetes de dolomite nas rochas encaixantes ou então dolomite ferrífera, penetrativa,
maciça essencialmente nas rochas metavulcaniclásticas ácidas, quer epigenética quer
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nalguns pontos podendo ser eventualmente
singenética, quando milimetricamente afectando apenas os leitos da rocha metavulcaniclástica ácida sem abranger minimamente
o xisto biotítico alternante. No caso de Algueireiras, esta alternância de xisto biotítico
e rocha metavulcaniclástica ácida carbonatizada (Fe-dolomite) desce do nível métrico
e decimétrico para o centimétrico e milimétrico ao longo de intervalos com dezenas de
metros (Inverno, 1995, 1997; Inverno et al.,
1995).
Mineralização: Planos de cisalhamento, muitas vezes com clorite, ocorrem em
algumas zonas mineralizadas das duas subáreas. A mineralização aurífera ocorre nas
duas na forma de disseminações nas rochas
encaixantes e de filonetes, filões (até 40 cm
de possança), massas e bandas de quartzo,
geralmente branco, mas também cinzento claro a negro, e ainda podendo a mineralização ser estratóide(?). No minério, os
principais minerais opacos são a pirite e a
pirrotite, estando a arsenopirite também
em abundância ou ausente. (Inverno et al.,
1995; Inverno, 1997).
Em SM, o minério tem teor médio de 1 2.5 g/t Au, mas com troços de alguns metros
até 6 –7 g/t Au. A mineralização ter-se-á gerado nos últimos estádios e um pouco após
o pico metamórfico regional, tendo ocorrido dois episódios de mineralização aurífera
(Fig. 19A), antecedidos do desenvolvimento
de abundantes disseminações (por vezes estiradas segundo a xistosidade) de pirrotite I
sin-metamórfica nas rochas anfibolíticas. O
primeiro episódio de mineralização aurífera,
em anfibolitos e xistos quartzo-biotíticos,
respeita a filonetes de quartzo (Q1) paralelos ou subparalelos à xistosodade regional,
e compreende pirite I e II + arsenopirite I
+ calcopirite I + ouro I, sendo este ouro I
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geralmente muito fino, da ordem dos 2 mm,
e associado à pirite II ou arsenopirite I, a
última geralmente estirada no plano da xistosidade. O segundo episódio, em xistos
biotíticos, sempre na proximidade de rochas
anfibolíticas, associa-se a veios (filonetes e
filões) de quartzo (Q2) que transectam a xistosidade regional, contendo mineralização,
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semi-maciça ou quase maciça por estreitos
intervalos, que inclui arsenopirite II + pirrotite II + pirite III + calcopirite II + loelingite
+ ouro II, sendo este ouro II mais grosseiro (geralmente de 20 mm) que o anterior e
mesmo por vezes visível a olho nu (Oliveira,
2001, Oliveira et al., 2003, 2004, 2007).

A)

B)

Fig. 19. Sequência paragenética dos minerais do
minério, ganga e alteração
em: (A) S. Martinho. Porção
sombreada
representa
provável período de tectonismo activo; (B) Algueireiras
– Nave de Grou – Mosteiros
(de Oliveira et al., 2007).
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A finura (“fineness”) do ouro de SM é de
820-920, e associados à mineralização também aparecem nalguns pontos como minerais traço a fluorite, realgar e barita (Inverno, 1997), a última em consonância com as
anomalias de Ba (além das de As e Ni) que
com frequência acompanham as anomalias
de solos de Au nesta sub-área (Oliveira et
al., 1995). Algum ouro primário de SM foi
erodido e incorporado num deposito paleogénico de 19 km2 de superfície e 1.5 m de
espessura, com teor de 256 mg Au/ m2, não
económico, que cobre parte da zona (Oliveira, 2001).
Em A-NG-M a mineralização tem um
teor médio de 1 g/t Au, e atinge máximos de
1.8 e 1.9 g/t Au em Algueireiras e Mosteiros,
respectivamente. Ocorre sob a forma de
agregados de pirite (Fig. 19B), de <1-7
mm de diâmetro, como que mosqueando
as rochas metavulcaniclásticas ácidas
carbonatizadas, e com menor dimensão
nos filonetes e massas de quartzo, por
vezes brechificados conjuntamente com
aquelas rochas e os xistos biotíticos;
também ocorrem bandas e filões de quartzo
cinzento a negro mineralizados. O ouro, em
grãos de 1-6 mm (finura média dum grão
analisado, 997), ocorre nas porções mais
ricas de fuchsite, e é acompanhado de pirite,
arsenopirite geralmente muito fina (quer
acompanhando o ouro mais abundante
quer na ausência de ouro), calcopirite, quase
sempre nas proximidades do ouro, alguma
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pirrotite e tetraedrite. A fluorite também
ocorre nos veios de quartzo (Inverno,
1995; Oliveira, 2001; Oliveira et al., 2004,
2007). A associação paragenética em
A-NG-M é consistente com a sobreposição
de anomalias de solos de As, Ni (e Ba) às
anomalias de solos de Au nesta sub-área
(Oliveira et al., 1995).
Inclusões fluidas: Os estudos de inclusões fluidas para SM (Tabela 3) mostram que
o primeiro episódio de mineralização aurífera, mais pobre em Au, se deveu à acção de
fluidos metamorfogénicos, associados com
o quartzo Q1, quer aquo-carbónicos (H2O –
CO2 – CH4; até máximo de 76 mole % CO2),
de baixa salinidade (média de 10 wt% NaCl
equiv.) e temperaturas de homogeneização
de 245 - 521°C, quer fluidos de H2O – NaCl
– Ca(Mg)Cl2, com salinidade de 1-18 wt %
NaCl equiv. e com temperaturas de homogeneização mais baixas (112 - 212°C). O
segundo estádio de mineralização aurífero,
mais enriquecido em Au, foi devido à acção de fluidos fortemente salinos associados com o quartzo Q2, com salinidades de
32 – 62 wt % NaCl equiv., temperaturas de
homogeneização de 270 - > 550°C e pressões
mínimas de 0.1- 0.2 kbar, isto é, com características de fluido magmático, associável a
granitóides variscos tardi- a pós-tectónicos,
e que terá pelo menos parcialmente remobilizado a mineralização do estádio anterior
(Oliveira, 2001; Oliveira et al., 2001; 2004,
2007).
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Tabela 3 – Resultados microtermométricos obtidos para as inclusões fluidas em quartzo em S. Martinho 1 (de
Oliveira et al., 2003).
1 Temperaturas expressas em intervalo e média (entre parênteses); n = número de inclusões
* Não incluídos 22 valores > 550°C

Conclusão
As características apontadas para as
jazidas de Au de Escoural (Montemor-oNovo), S. Martinho (Alter do Chão) e Algueireiras – Nave de Grou – Mosteiros (Arronches) são predominantemente próprias
dos jazigos de Au do tipo orogénico (ou
mesotermais) [Inverno. 1995, 1997, 2002;
Inverno et al., 1995; Oliveira, 2001; Oliveira
et al., 2003, 2004, 2007], atrás descritos na
generalidade.
5.2.  Exemplos de jazigos de ouro associados
a intrusão no país
Tanto na Zona Centro-Ibérica como na
Zona de Galiza – Trás – os – Montes são
conhecidos vários jazigos e ocorrências
de ouro primário, a maioria no endo- ou
exocontacto de granitóides hercínicos que
intruíram os Xistos das Beiras ante – ordovícicos e as rochas predominantemen-

te xistentas do Silúrico (mais raramente o
Ordovícico), e localizados em distritos ou
áreas com jazigos de W e/ou Sn. Apesar de
precocemente Cerveira (1952) ter acentuado
a zonagem externa, relativamente aos granitóides das duas zonas tectónicas, com jazigos de W envolvidos por jazigos de Au mais
afastados da intrusão, e de Almeida e Noronha (1988) terem mencionado a mesma zonagem peri-granítica na área de Mirandela,
com jazidas de W mais proximais (Pedra da
Luz e Lombo da Veiga) e a jazida de Au de
Freixeda mais afastada da intrusão, não foi
dada continuidade à investigação da ligação
genética, incluindo a dos próprios fluidos,
entre os granitóides e os jazigos de ouro com
eles espacialmente relacionados.
Após a implantação a nível mundial da nova classe de jazigos associados a
intrusão, foi proposto que pertenceriam a
este tipo os jazigos de Jales, Vila Pouca de
Aguiar (Rosa, 2001; Rosa and Romberger,
2003) e também tentativamente sugerido o
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mesmo para o prospecto de Bigorne, Castro
Daire (Caessa et al., 1998).
5.2.1.  Distrito aurífero de Jales (Vila Pouca
de Aguiar)
Ambiente geológico-estrutural / Rochas
encaixantes: Neste distrito ocorrem três jazigos/ jazidas principais, Campo, Gralheira
e Três Minas (Fig. 20). O filão de Campo,
orientado N30E, 70-80 W, encaixa-se ao
longo de 2.5 km no granito hercínico sin- a
tardi-tectónico, ligeira a francamente porfi-
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rítico, de grão médio a grosseiro, de duas micas (idade Rb/Sr, rocha total, 308.5 ± 2 Ma;
Neiva et al., 1995), no qual existem restos
dum granito hercínico anterior, ante- a sintectónico, de grão fino e duas micas (idade
Rb/Sr, pares moscovite-rocha, 320 ± 6 Ma;
Neiva et al., 1995), constituindo ambos o
Maciço de Jales. A 8 km a oeste de Campo ocorrem os granitos hercínicos pós-tectónicos, porfiríticos, de grão médio a grosseiro, biotíticos do Maciço de Vila Pouca
de Aguiar (Noronha et al., 1998; Rosa and
Romberger, 2003).

Fig. 20. Mapa geológico simplificado do distrito mineiro de Jales, mostrando a área dos três jazigos/ jazidas
auríferos, Campo, Gralheira e Três Minas (de Rosa and Romberger, 2003).
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Os granitos do Maciço de Jales são peraluminosos, relativamente reduzidos, com
Fe2O3/ FeO baixo, contendo ilmenite e sem
magnetite, logo da série da ilmenite, surgindo como sin-colisionais em diagramas de
discriminação tectónica, enquanto os do
Maciço de Vila Pouca de Aguiar se representam como de dentro de placa (”within
- plate”) [Rosa, 2001; Rosa and Romberger,
2003].
Nas imediações do filão do Campo são
frequentes filões pegmatíticos com microclina, quartzo, moscovite e turmalina que ora
acompanham ora são cortados por ele (Ferreira, 1971). O filão do Campo e outros adjacentes instalaram-se em fendas de tracção
formadas durante D3 hercínica, que posteriormente adquiriram uma componente de
desligamento esquerdo (Pereira et al., 1993).
Na ponta NE, o filão do Campo sai do
granito ao atingir uma faixa WNW-ESE
de 1 km de largura dos Xistos das Beiras,
sofrendo uma torção e ficando progressivamente concordante com a xistosidade
regional (N75W,70NE), estreitando e desaparecendo depois (Ferreira, 1971). Na parte
norte daquela faixa existe uma fimbria de
< 100 m de largura de micaxistos siliciosos
e quartzitos ordovícicos, nos quais ocorre
uma zona de cisalhamento dextrógiro, de
direcção WNW-ESE, que encaixa o jazigo
da Gralheira, ao longo de cerca de 2 km. A
5 km a NE da Gralheira situa-se a jazida
de Três Minas, encaixada em zona de cisalhamento dextrógiro, com orientação semelhante à anterior, nos xistos do Silúrico e
Devónico. Nas zonas da Gralheira e de Três
Minas o metamorfismo regional é da fácies
de xistos verdes. (Noronha et al., 1998; Rosa
and Romberger, 2003).
Conteúdo metálico: Do filão do Campo
e doutros filões menos extensos adjacentes
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(Desvio, etc.), a pequeno ângulo daquele,
foram extraídas de 1933 a 1993 (fecho da
mina) 25 ton. de ouro e 100 ton. de prata,
de minério com um teor médio de 14 g/t Au
(Ferreira, 1971), sendo a razão Ag / Au de
3(-4):1.
Mineralização e alteração hidrotermal:
O filão do Campo tem uma possança média
de 25 cm, mas pode atingir 1 m. Em muitos
troços, em vez do filão propriamente dito
ocorre um sistema de filonetes de quartzo
mineralizado paralelos (Ferreira, 1971). A
alteração hidrotermal não atingiu mais de
1- 2 metros nos encostos graníticos do filão.
Consistiu na descoloração da biotite (moscovitização), microclinização e albitização
da plagioclase, turmalinização, silicificação,
cloritização, carbonatização, e ainda caulinização (da microclina) [Ferreira, 1971]. A
moscovite hidrotermal é praticamente sincrónica (datações R/Sr de moscovite e biotite e Ar/Ar de moscovite) com o granito
encaixante, não devendo a mineralização
ser mais de 2–4 Ma mais recente do que a
instalação desse granito (Neiva et al., 1995).
A mineralização gerou-se em dois estádios principais (Fig. 21A). No primeiro
forma-se quartzo cinzento, conjuntamenrte
com loelingite, arsenopirite, pirite, escassa
pirrotite, localmente adulária e apatite, e
rara scheelite e marcassite (Rosa and Romberger, 2003), e algum ouro, muitas vezes na
forma de ouro livre no quartzo. No segundo
estádio dá-se a recristalização do quartzo ao
longo de fracturas, com deposição nas mesmas e na matriz de brechas de pirite, calcopirite, esfalerite (moderadamente rica em Fe;
Ramos, 1983; Neiva, 1994), galena, electrum
e clorite verde escura, que substitui a moscovite, estando ainda associados a este estádio
a tetraedrite, freibergite, marcassite, bismuto
nativo (Rosa and Romberger, 2003), bour-
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nonite e jamesonite (Brink, 1960). O electrum associa-se à galena, calcopirite, arsenopirite ou pirite. Após estes dois estádios,
ainda ocorre a deposição de quartzo estéril
com textura em pente, deposição de parcas
calcite, siderite e ilite ao longo de fracturas
e, como consequência da alteração supergénica, formação de covelite e escorodite
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(Brink, 1960; Rosa and Romberger, 2003).
Outros minerais opacos raros a muito raros
na paragénese do filão do Campo são a bismutinite, cassiterite, volframite, magnetite,
gersdorfite, tenantite, argentite, poliargirite
e pearcite; os grãos de electrum e ouro nativo medem 1 - 340 mm (Neiva e Neiva, 1990).

A)

Fig. 21. Sequência
paragenética genérica (com largura das
barras proporcional
à abundância do
mineral) em: (A)
Campo e Gralheira.
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B)

Fig. 21. (B) Três Minas (de Rosa and Romberger, 2003).

Sendo o filão do Campo conhecido até
uma profundidade de 620 m abaixo da superfície, constata-se: uma zonagem vertical
expressa na presença de pirrotite, albite, siderite e fluorite apenas nos pisos mais profundos, e na maior abundância de sulfuretos e sulfossais nos pisos mais profundos da
parte SW do filão; uma zonagem horizontal
traduzida pela maior frequência da mineralização do segundo estádio principal referido, na parte NE, que é a mais rica em Au
(Brink, 1960; Ferreira, 1971).
Na Gralheira, a mineralização ocorre
em filonetes e filões verticais, de 1- 20 cm de

possança (um pouco mais espessos na parte
leste), com um espaçamento centimétrico a
decimétrico, subconcordantes com a xistosidade regional, e associados a uma zona de
cisalhamento dextrógiro WNW-ESE, tardi–D3 hercínica, nos micaxistos siliciosos do
Ordovícico. A mineralização é semelhante
à dos dois estádios principais mencionados
para o filão do Campo, apesar do ouro nativo e electrum terem menores dimensões (170 mm).
Em Três Minas, a mineralização está encaixada em quartzitos escuros (com matéria
carbonosa disseminada) e, em menor escala,
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em quartzofilitos do Silúrico Sup./ Devónico, numa zona de cisalhamento dextrógiro
com a mesma orientação da da Gralheira.
A mineralização ocorre sob a forma de disseminações essencialmente no quartzito,
raramente se descortinando a olho nu um
veio propriamente dito, que no entanto se
corporiza à escala microscópica na forma
de fissuras e microcisalhamentos anastomosados [chegando a formar (micro)brecha], preenchidos por quartzo, moscovite,
sulfuretos e ouro, sendo aqui a quantidade
de sulfuretos (<1%) claramente menor que
nos outros dois jazigos. Os estádios de mineralização (Fig. 21B) são algo semelhantes aos dois estádios principais de Campo e
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Gralheira, mas em Três Minas, no primeiro
estádio, em que se deu oxidação com lixiviação dos quartzitos carbonosos encaixantes
acompanhada da martitização da magnetite
metamórfica, há ausência de loelingite, mas
há deposição de ouro nativo, e no segundo
estádio os minerais opacos resumem-se à
pirite, calcopirite, esfalerite e galena (Rosa,
2001; Rosa and Romberger, 2003).
O ouro nativo do primeiro estádio
apresenta aqui uma finura (“fineness”) de
900-940, comparada com a finura do ouro
(dominantemente electrum) de 454 – 840 e
551 – 770 de Campo e Gralheira, respectivamente (Fig. 22; Ramos, 1983; Neiva, 1994;
Rosa, 2001).

Fig. 22. Abundância relativa dos minerais do minério, ganga e alteração no Campo, Gralheira e Três Minas
(de Rosa, 2001).

Geoquímica (inclusões fluidas e geoquímica hidrotermal): Os dados de inclusões
fluidas mostram que no Campo e na Gralheira a mineralização aurífera está associada a fluidos de H2O – NaCl - CO2 – CH4
± N2, que homogeneizam a 280 - 340°C e
com salinidades de 2 – 8 wt % NaCl equiv.
(Martins, 1987; Sheperd and Oliveira, 1990).

Tal fluido, para o Campo, resultaria do desmisturamento, conducente à deposição de
ouro, dum fluido inicial que daria origem
ao fluido acima citado, rico em CO2 (homogeneizando na fase gasosa), e a um outro fluido, pobre em CO2 (homogeneizando
na fase líquida), às temperaturas indicadas
e a uma pressão de 1.8 – 2.6 kbar (Sheperd
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and Oliveira, 1990). Vale a pena reportar
que as temperaturas e pressões de formação
deduzidas para as moscovites hidrotermais
(a partir das suas composições) do granito
encaixante de Campo foram de 400 - 200°C
e 4 - 2 kb (Neiva, 1992).
Com a diminuição de temperatura (presumível evoluir dos sistemas), CH4 (mais
relevante na Gralheira) e/ou N2 tornam-se
menos ricos nos fluidos, aumentando depois
a sua componente aquosa, e as salinidades
descem no Campo (diluição por água meteórica?), mas sobem na Gralheira (desgasificação/ ebulição, concentrando sais residuais), onde os fluidos se tornam mais ricos
naqueles sais (Martins, 1987).
Em Três Minas, fluidos de H2O – CO2
– CH4 - N2, menos salinos que os de Campo, evoluíram durante o metamorfismo, por
trocas com as rochas encaixantes, de fluido
rico em CO2 para fluido rico em CH4, com
deposição dos primeiros sulfuretos a temperaturas inferiores a 400°C e pressões de 2
– 4 kbar (Sheperd and Oliveira, 1990; Noronha et al., 2000). Seguir-se-ia a deposição
do ouro, num regime tardi-tectónico, frágil,
a partir de fluidos aquosos de baixa salinidade, a cerca de 320°C e menos de 1 kbar
(Noronha et al., 2000).
O transporte do Au no fluido mineralizador terá sido feito em Três Minas pelo ião
complexo Au(HS)2- , e a deposição do ouro
nativo terá ocorrido como resultado da oxidação durante o primeiro estádio de mineralização, enquanto a Ag e os metais base
estariam presentes no fluido como complexos cloretados, não afectados pela oxidação.
No Campo e Gralheira, com oxidação reduzida durante o primeiro estádio, o Au transportado pelo mesmo ião Au(HS)2- só veio a
precipitar no segundo estádio de mineralização, como consequência do decréscimo da

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

actividade de H2S (resultado da efervescência ou da deposição prévia de sulfuretos) e
do arrefecimento. O mesmo arrefecimento
terá também desestabilizado os complexos
cloretados de metais básicos e o complexo
sulfuretado de Ag, levando à deposição dominante de electrum, em vez de ouro nativo, e ainda de quantidade significativa de
sulfuretos de metais básicos no Campo e na
Gralheira (Rosa, 2001; Rosa and Romberger, 2003).
Dados isotópicos de S de sulfuretos da
mineralização de Campo, Gralheira e Três
Minas, б34S = 0 ± 5‰, apontam para uma
origem predominantemente magmática para
o enxofre. No mesmo sentido concorrem
análises químicas de moscovite hidrotermal,
clorite do segundo estádio de mineralização,
e turmalina dos três depósitos, com composições predominantemente semelhantes
às dos jazigos de Au associados a intrusão
(Rosa, 2001; Rosa and Romberger, 2003).
Para aí já apontavam Neiva e Neiva (1990)
que, ao detectarem concentrações anomalamente altas em Au no granito encaixante de
Campo e em aplitos e pegmatitos, conjuntamente com valores baixos em Au nos Xistos
das Beiras, concluíram que o ouro na região
estava intrinsecamente relacionado com tal
granito.
Conclusão: Posta de lado a hipótese de
jazigos de ouro epitermais, além do mais por
não serem comuns jazigos epitermais de Au
encaixados em batólitos graníticos, como
sucede no Campo, e ainda por a Gralheira
e Três Minas não terem as características de
jazigos epitermais de Au na sua variante de
encaixados em rochas sedimentares (Pirajno, 1992), chega-se à formulação de Rosa
(2001) e Rosa e Romberger (2003) que, com
base em grande parte das características
atrás apontadas, propuseram que Campo,
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Gralheira e Três Minas seriam do tipo de
jazigos de Au associados a intrusão.
Para Campo e Gralheira, tal classificação parece ser apropriada, apesar do jazigo
do Campo ter uma quantidade de sulfuretos
de metais básicos superior à comum nos jazigos de Au associados a intrusão, quando
encaixados nela. Para Três Minas ficam algumas reservas quanto àquela classificação,
já que se trata duma mineralização muito
invulgar e exótica, para a qual já se propuseram também géneses tão díspares como
exalativa sin-sedimentar e de paleoplacer
aurífero.
5.2.2.  Bigorne (Castro Daire – Cinfães – Resende)
A)

Fig. 23. Área de Bigorne: (A) Mapa geológico
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Neste prospecto, situado na Serra de
Bigorne, ocorrem granitos tardi- a pós-tectónicos relativamente a D3 hercínica, G1,
G2 e G3 (Fig. 23A), todos monzoníticos,
porfiróides, de duas micas, mas sendo G1
um granito de grão fino, ligeiramente porfiróide, predominantemente biotítico, com
andaluzite e silimanite, G2 (que intrui G1),
semelhante a G1, mas de grão grosseiro e
mais porfiróide, com foliação (N60W) bem
definida, e com xenólitos de rochas metassedimentares e rochas básicas cornificadas,
e G3 que se distingue de G2 por ser muito
grosseiro, com megacristais de feldspato de
5 –10 cm. Na região são conhecidas ocorrências de cassiterite e volframite ou scheelite (Caessa et al., 1998).
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B)

Fig. 23. (B) Afloramento com
filões (mineralizados) em folha,
paralelos (“sheeted veins”) [de
Caessa et al., 1998].

Localmente, numa área de 5 x 3 km,
ocorrem fendas paralelas, tidas como de cisalhamento, orientadas N5-30E, a recortar
G1 e G2, mas penetrando pouco em G3.
São preenchidas por veios (mineralizados)
em folha (“sheeted veins”), com um espaçamento comum de 1- 2 veios por metro, mas
podendo atingir mais de 15 veios por metro
(Fig. 23B). Numa área mineralizada principal, com 2 km de comprimento e até 50 m de
largura, observa-se que os veios provocam
a greisenização dos encostos graniticos encaixantes por distâncias milimétricas (mais
raramente centimétricas), com desenvolvimento de vénulos de arsenopirite (e arsenatos), pirite, calcopirite (e covelite supergénica) e ouro nessas paredes greisenizadas, que
também contêm quartzo, moscovite, biotite
(alterada para clorite) e podendo igualmente conter nódulos de scheelite. Nos próprios
veios, para além do quartzo, ocorre a arsenopirite, pirite, calcopirite, minerais de Bi e
Te e ouro, quer fino (<10 mm) quer grosseiro
(> 40 mm), formando-se ainda por supergénese a escorodite, covelite e neodigenite. O
teor médio é de 1- 2 g/t Au, tendo sido defi-

nido um recurso com um mínimo de 1.8 ton.
de Au (Caessa et al., 1998).
Esta jazida aurífera tem as características dos jazigos de ouro associados a intrusão, quando nela encaixados, como já era
embrionariamente sugerido pelos autores
acima indicados.
5.3.  A qual dos dois tipos atribuir outros jazigos/ jazidas de ouro primários no país?
5.3.1. Generalidades
Boiron et al. (1996), Murphy e Roberts
(1997) e Noronha et al. (2000) não encontraram elo genético entre os granitos hercínicos
do Oeste da Península Ibérica e de Portugal e os jazigos e ocorrências de Au neles
situados ou nas rochas metassedimentares
encaixantes próximas, admitindo que quando muito a intrusão dos granitos serviria
apenas de fonte de calor para a circulação
dos fluidos. A partir dos estudos de inclusões fluidas, defenderam que a deposição
das associações paragenéticas seria devida a
fluidos aquo-carbónicos metamorfogénicos,
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com uma fase final devida ao influxo de fluidos meteóricos e que seria a mais enriquecida em ouro. Segundo estes autores, não haveria lugar à intervenção de qualquer fluido
magmático significativo na formação destes
jazigos de Au (Inverno, 2002).
Admitindo esta génese essencialmente
mesotermal, deparamo-nos com algumas
aparentes inconsistências nas características
destes jazigos de Au em Portugal em relação
aos jazigos de Au mesotermais. Assim, a associação metálica das jazidas intra-graníticas de Penedono (a N. de Viseu) é As – Au
– Bi – W (Sousa e Ramos, 1991), semelhante
à dos jazigos de Au associados a intrusão e
encaixados nela; no norte de Portugal, Noronha e Ramos (1993) reconheceram haver
jazidas e ocorrências de ouro com a associação As – Fe – Bi – Au – Ag(-W – Mo – Sn
– Cu – Pb – Zn) e outras com a associação
As – Fe – Pb – Zn – Cu – Au – Ag(– Sb –
Cd), que são semelhantes às dos jazigos de
Au associados a intrusão, encaixados nela e/
ou proximais e às dos jazigos de Au associados a intrusão, distais, respectivamente.
Os sulfuretos mais importantes em todos os
jazigos de Au primários no país são a pirite
e a arsenopirite, tendo a pirrotite pequena
expressão, tal como sucede nos jazigos de
Au associados a intrusão e ao contrário de
muitos jazigos de Au do tipo orogénico; os
sulfuretos constituem 2.8% na jazida de Au
de Escádia Grande (Góis) [Cerveira, 1948],
encaixada nos Xistos das Beiras, valor próximo das percentagens de sulfuretos comuns
nos jazigos de Au associados a intrusão. A
morfologia da jazida de Bigorne, em veios
em folha (“sheeted veins”), é também característica destes últimos jazigos quando encaixados na intrusão (Inverno, 2002).
Boiron et al. (1996) e Murphy and Roberts (1997) chamaram aos dois estádios
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de deposição e mineralização aurífera atrás
referidos de mesotermal, primeiro, seguido
de epitermal, este mais enriquecido em ouro.
Ora sucede que os jazigos de Au associados
a intrusão são formados a um espectro de
temperaturas que abrange as gamas correlativas àqueles dois estádios (Inverno, 2002).
Por outro lado, igualmente nos jazigos de
Au associados a intrusão o CO2 é relevante
no fluido mineralizador, só que CO2 dominantemente magmático e não metamórfico.
Justifica-se, pois, que dada a existência
consolidada, a nível mundial, da nova classe
de jazigos de Au associados a intrusão em
províncias de W e/ou Sn, se questione, pelo
menos nalguns casos, a classificação genética até agora atribuída à generalidade dos
jazigos e ocorrências de ouro primários nas
províncias de W e/ou Sn em Portugal, e que
se equacione a possibilidade de ser revista
apenas para os casos que o possam eventualmente justificar. Trata-se tão somente de
repensar à luz duma classificação dos jazigos de ouro com um leque de opções que
passou a ser mais lato.
5.3.2. Penamacor
Uma boa oportunidade para testar a
atribuição a jazigos de Au do tipo orogénico
(ou mesotermais) versus jazigos de Au associados a intrusão parece surgir com o que
ocorre na zona envolvente do maciço granítico de Penamacor, zona essa que regista um
enriquecimento aurífero assinalável, eventualmente sem paralelo no exocontacto de
nenhum outro plutão granítico do país.
O maciço granítico zonado de
Penamacor(-Monsanto) [Fig. 24], grosso
modo de 20 km de comprimento (direcção
NW - SE) por 11 km de largura, tardi- a
pós-tectónico relativamente a D3 hercínica,
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é constituído genericamente por granitos
monzoníticos porfiróides segundo o mapa
geológico 1:500000 e rodeado pelos Xistos das Beiras ante-ordovícicos. Apresenta
várias fácies de granitos hidrotermalmente alterados, sendo as litologias principais
(Neiva e Campos, 1992, 1993), quando não
alteradas, constituídas por: granito biotíti-
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co-moscovítico, porfiróide, de grão grosseiro
a médio (GI), predominante nas zonas mais
externas do plutão; granito moscovíticobiotítico, porfiróide, de grão grosseiro (GII),
predominante na parte mais interna do plutão, e posterior a GI; granito biotítico-moscovítico, porfiróide, de grão médio (GIII),
que intrui entre GI e GII.

Fig. 24. Maciço granítico zonado de Penamacor(-Monsanto): (a) Localização; (b) Mapa geológico: 1 –
complexo xisto-metagrauváquico ante-Ordovícico; 2 – Ordovícico (principalmente quartzitos); 3 – granito
biotítico-moscovítico, porfiróide, de grão grosseiro a médio (GI), principalmente alterado para granito moscovítico-biotítico (GIa); 4 - granito moscovítico-biotítico, porfiróide, de grão grosseiro (GII), geralmente alterado (GIIa); 5 - granito biotítico-moscovítico, porfiróide, de grão médio (GIII), principalmente alterado
para granito moscovítico-biotítico (GIIIa); 6 – granito GIII evoluído (GIIIFr) que está geralmente alterado
para granito moscovítico-biotítico (GIIIFra); 7 - granito moscovítico-biotítico, de grão médio a grosseiro
(GIIIFrb); 8 – granito moscovítico, porfiróide, de grão médio a grosseiro (GIIIc); a, b , c indicam acréscimo
progressivo do grau de alteração; 9 – aplitos (sobredimensionados); 10 – filão de quartzo explorado para fosfatos; 11 – falha; 12 – direcção e inclinação; 13 – limite do metamorfismo de contacto; 14 – vila. Levantamento
geológico de T. Campos (de Neiva and Campos, 1992, 1993).
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GIII, por sua vez, deu origem a um granito mais evoluído, GIIIFr, moscovítico-biotítico, de grão médio a grosseiro, que intrui entre a margem de toda a parte norte do plutâo
e o encaixante, e que contém, conjuntamente
com outros retalhos de granito moscovítico
(GIII hidrotermalmente alterado) na parte
sul do plutão, cassiterite, abundantes fosfatos
e raros sulfuretos. Há ainda esparsos filões e
massas de aplitos nas zonas mais externas do
plutão (Neiva e Campos, 1992, 1993).
Os granitos sem alteração hidrotermal
contêm andaluzite, silimanite, monazite,
zircão, ilmenite e rútilo, são peraluminosos, com Fe2O3// FeO baixo, de tipo sin-colisional, e diminuem a sua concentração em
∑REE ao longo do processo evolutivo de GI
até GIIIFr e deste para os aplitos (Neiva e
Campos, 1992, 1993).
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Em marcado contraste com o interior
do maciço de Penamacor, todo o seu exocontacto, toda a zona dos Xistos das Beiras
envolvente do maciço até uma distância de
3 km, mais pontualmente até 5 km, mostra um enriquecimento aurífero assinalável (associação Au – Bi – Hg ± As ± Mo
± Sb), detectado através da geoquímica de
sedimentos de linhas de água, com valores
muito anómalos, desde algumas centenas a
vários milhares de ppb de Au (Fig. 25), e da
análise à lupa binocular dos concentrados à
bateia de aluviões (mineralometria), detectando um número elevado, muitas vezes não
inferior a 6 –10 grãos de ouro por amostra
(dezenas de grãos de ouro/ amostra, nas
amostras mais enriquecidas), a que se associa boa parte das vezes o cinábrio.

Fig. 25. Concentrações de Au
nos sedimentos de linhas de
água nas partes central e meridional do maciço granítico de
Penamacor e exocontacto das
mesmas (modificado de Inverno
et al., 2007).
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Estes dados resultaram duma campanha
recente do IGM/ INETI de inventariação e
prospecção do potencial em Terras Raras e
outros elementos nas regiões fronteiriças da
Beira Baixa e Norte Alentejo (Inverno et al.,
2007) e doutras acções prévias do Serviço de
Fomento Mineiro e IGM na região, incluindo um projecto (Pinto et al., 2000) levado a
cabo na parte oeste do maciço, na zona de
Pedrógão, que envolveu metodologias semelhantes às acima apontadas e ainda geoquímica de solos e litogeoquímica. As acções de
tal projecto não conseguiram no entanto detectar, nessa zona no exocontacto oeste do
maciço, filões de quartzo ou outros corpos
mineralizados com teores susceptíveis de
justificarem o enriquecimento aurífero nos
sedimentos de linhas de água e aluviões da
zona (Pinto et al., 2000). Ainda assim, nesse
mesmo projecto, estudos microscópicos de
Sheperd e Naden (2000) concluíram que os
grãos de ouro nos aluviões da zona tinham
derivação a partir duma fonte primária e
não secundária e que não teriam sofrido
transporte significativo.
O que se sabe, desde já, após reconhecimento geológico em volta do maciço de
Penamacor, é que ali ocorrem muitos filões de quartzo, geralmente de 20 – 40 cm
de possança, paralelos ou sub-paralelos à
xistosidade regional dos Xistos das Beiras,
próxima de NW-SE, que contêm rara clorite e “boxworks” preenchidas por óxidos de
Fe hidratado, em substituição de pirite (e
outros sulfuretos) que são raramente ainda
visíveis a olho nu. Ocorrem ainda alguns filões/ níveis de rocha (meta)riolítica nos Xistos das Beiras na mesma área.
Na zona a oeste de Idanha-a-Velha (na
parte sul do maciço), a zona aurífera mais
rica pelos dados de que dispomos (Inverno
et al., 2007), tais filões, mantendo-se para-
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lelos à xistosidade regional, têm, no entanto, uma orientação W – E a WNW – ESE,
diferente da da xistosidade regional fora
desta zona. Sintomaticamente, as anomalias
auríferas de sedimentos de linhas de água
e mineralométricas alinham-se na direcção
W – E por vários quilómetros, englobando
tais filões. Considerando que o maciço granítico de Penamacor é considerado tardi- a
pós-tectónico relativamente a D3 hercínica,
os filões de quartzo detectados nesta zona
poderão estar associados a cisalhamento(s)
W – E posterior(es) aos granitos do maciço, logo pós- D3, como sucede, por exemplo,
na região de Penedono, com o cisalhamento Docotim – Santo António – Ourozinho
(Narciso Ferreira, INETI, comunicação
oral, 2006).
Só investigações futuras poderão avaliar da importância ou não de todos os
filões de quartzo mencionados ou outros
eventuais corpos mineralizados auríferos
no exocontacto do maciço granítico de
Penamacor e aferir das suas características, génese – onde poderá ser importante
testar a hipótese de jazigos de Au do tipo
orogénico (mesotermais) versus jazigos de
Au associados a intrusão – e eventual importância económica.
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Abstract.
The NW Iberian peninsula is a part of an old Variscan basement (The Iberian Massif). In this
region, the lack of Mesozoic deposits and the scarcity of Cenozoic sediments make difficult to study
the tectonic structures and the areas that underwent Cenozoic tectonic activity. In this work, the morphological characteristic of a broad sector of the Iberian Massif (10,000 km2) is studied in order to recognize Cenozoic tectonic activity. The final aim of this study is to validate these studies at small-scale
in old basements to identify potential areas of Cenozoic tectonic activity. Rivers patterns have allowed
to recognizing the uplift of El Caurel and the tilting of El Bierzo Tertiary basin. The subenvelopes map
reveals the morphological and structural individualization between El Caurel and Ancares. The slopes
and aspects are the expressions of NE-SW and E-W tectonic structures and the NW-SE Variscan
lithological trends. The drainage asymmetries of the Tertiary basins suggest the southward tilting of
El Bierzo and the reactivation of NE-SW faults in Monforte de Lemos. This study has also allowed to
identifying and selecting areas of potential interest for future structural and geomorphologic studies.
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INTRODUCCIÓN
El paisaje en zonas con actividad tectónica es un complejo resultado donde compiten los procesos tectónicos, que generan
relieves y escarpes en la superficie terrestre,
y los procesos superficiales, que la suavizan.
Las características topográficas han tenido
un papel fundamental en el conocimiento de
los procesos internos en aquellas zonas donde no se puede obtener buena información
de las estructuras tectónicas (SUMMERFIELD, 1991).
Los desplazamientos y anomalías en los
marcadores geomorfológicos son, en muchas
ocasiones, los únicos o los más fiables indicadores de la actividad tectónica en una región.
Los ríos, por ejemplo, se adaptan a los cambios en la morfología del terreno, y tienen
el potencial de registrar la actividad y evolución de pliegues y fallas (OLLIER, 1981;
LEEDER & JACKSON, 1993; HUANG,
1993). Los patrones de las redes de drenaje
son sensibles a la deformación tectónica y,
por tanto, pueden ser usados para plantear
o confirmar modelos tectónicos, investigando las interacciones entre sus geometrías y la actividad de estructuras tectónicas
(SCHUMM, 1986; SCHUMM et al., 2000;
COX, 1994). Por medio de las técnicas que
desarrollan los estudios morfotectónicos se
puede cuantificar la forma del paisaje, permitiendo comparar de forma objetiva diferentes morfologías y parámetros útiles que
puedan utilizarse para identificar una característica de un área, como por ejemplo la actividad tectónica (KELLER, 1986).
Es precisamente en terrenos como los
del Noroeste peninsular, donde la escasez
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de registro sedimentario post-paleozoico no
permite reconocer ni la deformación mesozoica ni la cenozoica, donde los estudios
morfotectónicos se presentan en muchas
ocasiones como la única forma de determinar la existencia o ausencia de actividad
tectónica reciente (p. ej. PAGÉS & VIDAL
ROMANÍ, 1997; VIDAL ROMANÍ et al.,
1998; MARTÍN SERRANO, 1991 y 1994;
YEPES & VIDAL ROMANÍ, 2003; MARTÍN-GONZÁLEZ, 2009).
El objetivo de este trabajo es estudiar
un sector del NO del Macizo Ibérico utilizando el análisis morfológico de pequeña
escala que permite cubrir grandes extensiones de forma rápida (≈10.000 km2) (Figura
1). De esta forma se pretende reconocer las
áreas potenciales de actividad tectónica reciente, con el objetivo de focalizar futuros
estudios más detallados. Para ello, se ha seleccionado un sector del Macizo Ibérico en
el que después de identificar los principales
rasgos geomorfológicos de la zona (Figura
2), se han realizado mapas de pendientes,
de orientación de pendientes, mapas de envolventes, análisis de los patrones de drenaje y asimetrías de las principales cuencas.
Este trabajo pretende validar estos análisis
en este tipo de regiones del Macizo Ibérico
y por tanto es una aproximación preliminar y de apoyo al estudio geomorfológico
de detalle, no pretendiendo sustituir los trabajos morfológicos de detalle que con éxito
se han realizado en el NO peninsular (p. ej.
VERGNOLLE, 1990; DE GROOT, 1974;
PAGÉS & VIDAL ROMANÍ, 1997; VIDAL ROMANÍ et al., 1998; MARTÍN SERRANO, 1991 y 1994; YEPES &VIDAL
ROMANÍ, 2003).
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Fig. 1. Mapa geológico de la zona de estudio y su situación dentro del contexto geológico del NO Peninsular
(modificado de Martín-González, 2009).
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Para llevar a cabo dicho análisis, se
han utilizado modelos digitales del terreno
con resolución de 90 m (SRTM), así como
información de mapas topográficos a escalas 1:500.000, 1:100.000 y 1:50.000. La
zona de estudio está comprendida entre las
coordenadas UTM29 (594.000-703000 y
4.687.000-4.782.000), engloba 20 hojas de
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escala 1:50.000 y una extensión aproximada
de 10.000 km2 (Figuras 1 y 2). Esta zona ha
sido seleccionada porque es una parte del
Macizo Ibérico sobre la que finalizan los
importantes relieves alpinos de la Cordillera
Cantábrica (Orógeno Pirenaico-Cantábrico)
y donde se unen con el extremo septentrional de los Montes Galaico-Leoneses.

Fig. 2. Mapa topográfico general de la zona de estudio, donde se indican relieves y poblaciones más importantes. Equidistancias de las curvas de nivel 200 m.

CONTEXTO GEOLÓGICO
El Noroeste de la Península Ibérica
está constituido esencialmente por un gran
afloramiento de materiales precámbricos y
paleozoicos. Estos materiales fueron deformados principalmente durante el Carboní-

fero por la Orogenia Varisca, e intruidos por
diferentes tipos de granitoides entre el Carbonífero y el Pérmico Inferior. Las principales estructuras se disponen a grandes rasgos
formando un arco (Arco Astúrico) (Figura
1) abierto hacia el W, donde se sitúan también las partes más internas del orógeno. En
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estas zonas internas destaca la presencia de
grandes láminas cabalgantes que contienen
rocas ofiolíticas y extensos afloramientos de
rocas graníticas.
Los relieves del orógeno PirenaicoCantábrico están constituidos al este por
los Pirineos, que ocupan el istmo situado
entre la Península Ibérica y el resto de la
Europa continental. Se trata de una cadena
montañosa de dirección ESE-ONO y doble
vergencia que eleva en su parte media la denominada Zona Axial, en la que aflora el
basamento varisco y que separa las zonas
Sur y Norpirenaica (CHOUKROUNE et
al., 1990; TEIXELL, 1998; MUÑOZ, 2002).
Debido a su doble vergencia, los Pirineos
presentan dos Cuencas terciarias de antepaís, una al sur (Cuenca del Ebro) y otra al
norte (Cuenca de Aquitania). Al oeste de los
Pirineos se extiende la Cordillera Cantábrica de dirección E-O (PULGAR et al., 1996;
GALLASTEGUI et al., 2002; BARNOLAS
y PUJALTE, 2004) que limita al N con el
mar Cantábrico. Las estructuras de la zona
surpirenaica se continúan claramente por
la Cordillera Cantábrica, mientras que las
de la zona norpirenaica se sumergen en su
mayor parte bajo las aguas del Cantábrico
(SANTANACH, 1994; SANTANACH et
al., 1988). Lo mismo sucede con las cuencas de antepaís, la Cuenca del Ebro tiene su
continuidad en la Cuenca del Duero, mientras que la Cuenca de Aquitania se continúa
(con carácter marino) por la plataforma
continental cantábrica. La terminación occidental de los relieves de este orógeno son
las sierras de Ancares (Cordillera Cantábrica) y los Montes Galaico-Leoneses. Los
primeros se emplazan hacia el sur como el
resto de la Cordillera Cantábrica (ALONSO et al., 1996), desarrollándose un “popup” tectónico que eleva los relieves de An-
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cares (MARTÍN-GONZÁLEZ, 2009). Sin
embargo, los segundos se emplazan hacia
el norte, con posterioridad, por medio de
cabalgamientos que buzan hacia el sur. De
esta forma dejan segmentadas entre medias
las depresiones terciarias de El Bierzo y O
Barco en un gran “pop-down” tectónico
(MARTÍN-GONZÁLEZ & HEREDIA,
2011).
El paisaje actual se considera formado,
en sus rasgos principales, a finales del Cretácico, con la apertura del Atlántico (en la
vertiente occidental) y durante el Paleógeno Inferior, tras la subducción del Golfo
de Vizcaya (en la vertiente Norte) (VIDAL
ROMANÍ, 1996). Las superficies y aplanamientos, son uno de los rasgos que caracterizan el paisaje del Noroeste peninsular. De
forma general, en la zona se considera la
existencia de una Superficie Fundamental o
Principal, sin embargo la asignación generalizada del término Superficie Fundamental
en la Península es confusa, ya que se trata
de un conjunto de superficies poligénicas y
policíclicas (MARTÍN SERRANO, 1991).
Además de estas superficies han sido identificadas numerosas superficies, y también se
han subdividido las anteriormente descritas,
llegándose a definir en un sector de Orense hasta ocho niveles (VIDAL ROMANÍ
et al., 1998). Aunque la edad más aceptada
estaría entre el final del Cretácico y el Paleógeno (MARTÍN SERRANO, 1994; PAGÉS & VIDAL ROMANÍ, 1998), lo único
que se puede asegurar con certeza es que es
anterior al paroxismo alpino (MARTÍN SERRANO, 1994).
En el paisaje del Noroeste peninsular
la red fluvial con sus encajamientos, antecedencias y capturas constituye uno de los
rasgos que caracterizan esta región frente
al resto del Macizo Ibérico. A pesar de los
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numerosos trabajos sobre aspectos de la
red fluvial, los problemas que plantea y la
ausencia de dataciones de los procesos hacen que los modelos y edades propuestas
sean complejas (VIDAL ROMANÍ et al.,
1998; MARTÍN SERRANO, 1991 y 1994;
GARCÍA ABAD & MARTÍN SERRANO,
1980; YEPES & VIDAL ROMANÍ, 2003).
Las importantes reorganizaciones por captura de varios tramos configurando nuevas
cuencas, los profundos y estrechos valles
con escaso retroceso de vertientes presentes
en todas las litologías, así como la existencia
de ríos como el Jallas y Tambre colgados a
escasa distancia de la costa, son argumentos utilizados para justificar importantes y
recientes reorganizaciones en la red fluvial
(VERGNOLLE, 1985 y 1990; DE GROOT,
1974; PAGÉS & VIDAL ROMANÍ, 1997;
ROMANÍ et al., 1998).
La zona de estudio se encuentra en la
terminación occidental de los relieves de la
Cordillera Cantábrica (Sierra de Ancares)
y su enlace con los relieves de Los Montes
Galaico-Leoneses y Orensanos donde se encuentra la Sierra del Caurel. Todos estos relieves se encuentran obliterando los relieves
apalachianos de rumbos variscos (Figuras 1
y 2). Por otro lado estos relieves dejan depresiones en sus articulaciones con las Llanuras
Lucenses donde se encuentran las cuencas
terciarias. Además de estas grandes depresiones, encontramos las depresiones del Sil y
la cuenca de El Bierzo que separan los principales relieves antes mencionados.
La Sierra de Ancares es el extremo más
occidental de la Cordillera Cantábrica, en
esta terminación abandona el rumbo E-O
que mantiene desde los Pirineos, disponiéndose NE-SO. Esta dirección de los relieves
más importantes (1.969 m.), lleva asociada
una serie de sierras “satélites” de dirección
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NO-SE con un pequeño arqueamiento (cóncavo hacia el NE). Estas sierras caracterizan
el relieve de la terminación de la Cordillera
Cantábrica y responden a los relieves de litologías más resistentes y de rumbos variscos.
Las principales sierras de este grupo son la
Sierra de Rañadoiro (1.680 m) con direcciones norteadas, Sierras de Fornelos, linares,
Granada do Roxo, Sierra del Padrón y Granadolonga. Las sierras con direcciones E-O,
características de la Cordillera Cantábrica,
se encuentran en el extremo nororiental de
la zona de estudio (Sierra de Degaña y de
Gistreo). La Sierra de El Caurel aparece
individualizada de los Montes Galaico-Leones y Orensanos por las depresiones del Sil y
de Los Ancares por el río Valcarce.
Las depresiones más importantes, pueden agruparse en tres grupos, las depresiones occidentales de Sarria y Monforte de Lemos, las depresiones del Río Sil y la depresión de El Bierzo (Figuras 1 y 2). Entre las
características comunes destacan su relación con rellenos cenozoicos, presentar bordes rectilíneos y ser exorreicas en la actualidad. Los límites de las cuencas terciarias de
Sarria y Monforte de Lemos son principalmente fallas de desgarre NE-SO (MARTÍNGONZÁLEZ et al., 2003) y los de las cuencas terciarias de O Barco y El Bierzo son
cabalgamientos E-O que dejan pinzados los
sedimentos entre medias (SANTANACH,
1994; MARTÍN-GONZÁLEZ & HEREDIA, 2011).
PATRONES DE LA RED DE DRENAJE
Los efectos de la tectónica se pueden reconocer en rocas consolidadas, como es el
caso de gran parte de la zona de estudio, observando cómo se ajustan las redes de drenaje a las variaciones de resistencia de las rocas
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y a la actividad tectónica. Los sistemas de
redes de drenaje se adaptan a los cambios de
pendientes regionales y tienen el potencial
de registrar información acerca de la evolución de pliegues y fallas (OLLIER, 1981).
Los patrones que desarrollan las redes de
drenaje han sido ampliamente estudiados
(HOWARD, 1967; SCHUMM et al., 2000;
TWIDALE, 2004), y se ha demostrado que
los distintos tipos están condicionados por
la pendiente regional, el clima y las distintas
resistencias de los materiales de la zona. En
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este trabajo se ha utilizado la red de drenaje de la cartografía de escala 1:100.000 del
Servicio Geográfico del Ejército, y una red
calculada a partir de MDT (SRTM) con 90
m de píxel. En la zona de estudio se pueden
identificar cuatro tipos de patrones (Figura
3) que responden a los patrones de redes
dendríticas (A), paralelas (B), radiales (C) y
trellis o enrejadas (H) según la clasificación
de TWIDALE (2004) basada a su vez en las
clasificaciones clásicas (HOWARD, 1967;
SCHUMM et al., 2000).

Fig. 3. Principales patrones de la red de drenaje desarrollados en la zona de estudio. Las cruces indican zonas
inferidas de levantamiento tectónico y su nivel de gris el grado de levantamiento. (A) dendríticas, (B) paralelas,
(C) radiales y (H) trellis o enrejadas (ver texto para explicación).
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Los patrones de tipo dendrítico (A) están condicionados por formas homogéneas
del sustrato rocoso y pendientes suaves
(TWIDALE, 2004). En la zona de estudio
esto quedaría confirmado ya que se pueden
observar en la Terra Cha, (Noroeste de la
zona de estudio), donde las litologías dominantes son rocas ígneas.
Los patrones de tipo paralelo (B) se forman en zonas de pronunciadas pendientes y
donde el sustrato rocoso se encuentra paralelo a la pendiente (Figura 1) (TWIDALE,
2004). En la zona de estudio hallamos este
patrón en la Cuenca del Bierzo y en el borde
SO de la Sierra del Caurel. En el borde occidental de la Sierra del Caurel este patrón,
descartadas otras variables, indicaría el basculamiento a nivel regional que produce la
sierra en su levantamiento y crecimiento de
Este a Oeste. En la Cuenca del Bierzo, este
patrón es un indicador del basculamiento de
la Cuenca hacia el SSO, lo que estaría corroborado por la asimetría de la red en la
zona, por la actividad de los cabalgamientos
que limitan la cuenca y por la génesis de los
depósitos de la misma (MARTIN-GONZÁLEZ, 2009; MARTÍN-GONZÁLEZ & HEREDIA, 2011).
Los patrones de tipo radial (C) se forman alrededor de puntos estructurales altos
como domos, volcanes o levantamientos tectónicos (TWIDALE, 2004). En la zona de
estudio se pueden encontrar estos patrones
en las Sierras del Caurel, en los Montes de
Meda, el Páramo y una serie de alineaciones
NE-SO en la Sierra de Ancares, Mirador y
la prolongación de los Montes de Meda (Figuras 2 y 3). Estas zonas podrían ser consideradas como originadas por levantamiento
tectónico. De esta forma, estos patrones son
indicadores de levantamientos tectónicos de
la Sierra del Caurel, los Montes de Meda y
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su prolongación hacia el NE, la Sierra de
Ancares y alineaciones topográficas SO-NE.
Finalmente, el patrón tipo trellis o enrejado (H) se origina donde las rocas del sustrato tienen uno o más planos de debilidad
oblicuos a la pendiente regional, tales como
estratos plegados, fracturación, etc. que
controlen el drenaje (TWIDALE, 2004). En
la zona de estudio este patrón se observa en
la Sierra de Ancares, y con más desarrollo en
su vertiente NNO. El patrón estaría explicado por la importante anisotropía generada
por los materiales paleozoicos, alternancia
de litologías duras y blandas (Figura 1) y
que tienen dirección NNO-SSE. Además,
este patrón indicaría una pendiente regional
oblicua hacia el NE que condiciona la red y
que puede estar relacionada con el levantamiento de la Sierra del Caurel (MARTINGONZÁLEZ, 2009).
Por todo esto, los patrones observados
en la red de drenaje indican una serie de
características tectónicas que serán confirmadas o descartadas con estudios de más
detalle en trabajos futuros, pero que pueden
ser resumidas en:
• Patrón A. Zonas con escasa pendiente y gran homogeneidad litológica como,
la llanura Lucense y que generan patrones
dendríticos.
• Patrón B. Basculamientos tectónicos de las Cuenca del Bierzo, el borde SO
del Caurel y la vertiente Norte de la Sierra
de Ancares, y que generan patrones de tipo
paralelo.
• Patrón C. Levantamientos tectónicos
en la Sierra del Caurel principalmente, que
están afectando a la red de drenaje, y se reflejan en patrones radiales.
• Patrón H. Una red de drenaje en la
Sierra de Ancares muy condicionada por
planos de debilidad que responden a la es-
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tructura varisca de los materiales paleozoicos y que son oblicuos a la pendiente regional, generando patrones tipo enrejado.
MAPA DE ENVOLVENTES
El mapa de envolventes (Figura 4) refleja
el nivel hasta el cual los ríos han conseguido erosionar, uniendo con equipotenciales
los puntos de igual cota de los ríos (MCKEOWN et al., 1988; KELLER & PINTER, 1996). Los niveles de equipotenciales
de erosión reflejan, por tanto, la incisión relativa de la red de drenaje. De esta forma, se
pueden identificar zonas con espaciados homogéneos y rectitud de equipotenciales fren-

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

te a zonas con importantes gradientes o anomalías en su trazado, así como orientaciones
preferentes de estos gradientes. Esta distribución está en función de factores como el
potencial del río para erosionar (caudales,
carga, etc.), variaciones climáticas, anisotropías litológicas, estructuras tectónicas o
zonas con mayor actividad tectónica. Por
tanto, estas zonas deben ser posteriormente
analizadas para establecer o descartar estas
variables. El mapa de envolventes se ha realizado sobre cartografía del S.G.E. a escala
1:100.000, con equipotenciales de 40 m (sólo
se han representado en la figura 4 las envolventes de 200 m para facilitar su representación y visualización).

Fig. 4. Mapa de envolventes que representa el nivel hipotético de erosión de los ríos en la zona de estudio.
Equidistancia de 200 m. Se observa la individualización de los relieves del Caurel y su asimetría (ver texto para
explicación).

La primera observación sobre el mapa
de envolventes es la individualización de los
máximos de la Sierra del Caurel y de los de la

Sierra de Ancares y, por tanto, de la estructura de la Cordillera Cantábrica. Los máximos
más importantes se encuentran en la Sierra
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de Ancares con dos máximos relativos con
dirección N 90º y N 200º, lo que marca una
clara inflexión de los relieves de la Cordillera
Cantábrica. Además, el gradiente N-S aparece bien definido, mientras que el gradiente de
dirección NE-SO está interceptado por gradientes NO-SE, todo ello dentro de la Sierra
de Ancares. La Sierra de Caurel no se presenta como un máximo homogéneo sino subdividido en 5 máximos relativos elongados, con
los ejes largos orientados NE-SO. La característica más destacable, por sus implicaciones
tectónicas, es que en estos máximos relativos,
el gradiente orientado al NO es mayor que
el SO, esto refleja una asimetría en potencial
de erosión de las vertientes NO. Además las
vertientes SE son menos rectilíneas, con innumerables entrantes y concavidades. Por otro
lado la cuenca del Bierzo presenta una clara
asimetría con unos importantes gradientes
de dirección aproximada N-S en el borde Sur
mientras que en el borde Norte los gradientes
son mucho menores y con dirección N 60º.
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Otra observación a destacar es que los
mínimos del mapa están relacionados con
los encajamientos del Sil y Miño y son por
tanto alargados. El mínimo relacionado con
el Sil es claramente asimétrico ya que el gradiente meridional es mayor.
MAPA DE PENDIENTES
El mapa de pendientes (Figura 5) indica
dónde se encuentran las pendientes más pronunciadas y puede interpretarse como indicador de rejuvenecimiento del relieve, que podría
estar motivado entre otros factores por la actividad tectónica. El mapa se ha realizado sobre modelos digitales del terreno con 90 m de
píxel. Se calcula la pendiente para cada píxel
atendiendo a su cota y a su relación en el plano
con sus vecinos, y basándose en los datos del
mapa de orientación de pendientes (MITASOVA & JAROSALAV, 1993; MOORE et al.,
1991 y 1993). Se representa en grados sexagesimales en donde 0º es horizontal y 90º vertical.

Fig. 5. Mapa de
pendientes de la
zona de estudio,
en donde 0º son
pendientes horizontales y 90º son
verticales.
Los
máximos valores
están asociados
a las Sierras de
El Caurel y Ancares, así como
al encajamiento
de los ríos Sil y
Miño (ver interpretación en el
texto).
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Las mayores pendientes se encuentran
en las Sierras de Ancares, Caurel y El Teleno (valores máximos de 45º). Son muy
importantes también las pendientes que
han originado los ríos Sil y Miño en su encajamiento, de hecho, es en las vertientes de
estos ríos cerca de su confluencia donde se
encuentran las máximas pendientes de toda
la zona (con valores de hasta 50º). Aparecen
con menores pendientes las sierras de relieves residuales. Y es de destacar como las
sierras de los Montes Orensanos (Sierra de
Queija y Meda) y las sierras de articulación
entre Ancares y Caurel no presentan pendientes elevadas, incluso son prácticamente
inexistentes en sus zonas centrales. El resto
de relieves descritos en la zona no presentan
pendientes significativas (Sierras del Faro,
de las Penas, del Páramo, etc.). Las menores
pendientes se han medido en las cuencas del
Bierzo y Monforte de Lemos (menores de
1º) y en las Llanuras Lucenses (Terra Chà).
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MAPAS DE ORIENTACIÓN DE PENDIENTES
El mapa de orientación de pendientes
(Figura 6) refleja tres orientaciones predominantes de los relieves en la zona de estudio. En estudios morfotectónicos, este tipo
de mapas resalta las diferentes alineaciones
de relieves, que suelen estar condicionadas
por contrastes litológicos o por estructuras
tectónicas. El mapa se ha realizado sobre
modelos digitales del terreno con píxeles
de 90 m. Para cada píxel, se ha determinado la dirección de máxima pendiente y,
a partir de esta dirección que es perpendicular a las curvas de nivel de la superficie,
se calcula la orientación de las pendientes.
Los valores están representados en grados
sexagesimales con el azimut en el Norte
(MITASOVA & JAROSLAV, 1993; MOORE et al., 1993).

Fig. 6. Mapa de
orientación de pendientes de la zona
de estudio. Representación en grados
sexagesimales y azimut en el Norte (ver
interpretación en el
texto).
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La primera orientación que destaca (Figura 6) del mapa es la Noreste y Este, marcada por los relieves residuales de esquistos
y cuarcitas de dirección NO-SE con leve
arqueamiento (Sierra de Puñago, Sierra de
Meira, etc.) y morfolineamientos N-S (tramo del Miño, Búrbia, etc.). Las orientaciones Noroeste resaltan los morfolineamientos y sierras asociados a la familias de fallas
NE-SO (Sierras del Mirador, del Páramo) y
a los cabalgamientos vergentes al Noroeste
(Sierras del Oribio, Caurel, Edramo, etc.).
Finalmente, las orientaciones Sureste destacan los relieves y escarpes asociados con
fallas ENE-OSO (Fallas de Quiroga, El
Bierzo, Villablino, etc.) y cabalgamientos
vergentes al SE (Sierras del Caurel, Valles de
Valdeorras, etc.), así como los cabalgamientos E-O (Villablino, Sierra Degaña y Sierras
Gistreo).
ASIMETRÍAS EN LAS CUENCAS DE
DRENAJE
Como hemos visto los patrones y geometrías de la red de drenaje están condicionados por la presencia, durante su desarrollo, de actividad tectónica. Una de las
manifestaciones de esta actividad es la asimetría que genera en las cuencas de drenaje,
generadas concretamente por basculamientos tectónicos en grandes áreas, originados
a su vez como respuesta a la actividad de
frentes de cabalgamientos, pliegues, o respuestas regionales a levantamientos. Ade-
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más, estas asimetrías tienen el potencial de
registrar información acerca de la evolución tectónica que las generan (LEEDER
& JACKSON, 1993; COX, 1994). Se han
desarrollado varios índices para cuantificar
estas asimetrías (KELLER, 1996). En este
trabajo se ha utilizado el Factor de Asimetría (AF). Este índice establece la asimetría
por la relación del área total de la cuenca
de drenaje frente a la dejada por el canal
central en su margen derecha. Los valores
obtenidos son de 50 si la cuenca es simétrica, valores mayores o menores indican
asimetrías hacia el margen izquierdo o derecho respectivamente. Por tanto, el posible
basculamiento se producirá en la dirección
perpendicular al canal. Para facilitar su representación gráfica se han transformado
estos valores en función de su magnitud y
sobre un 100% de asimetría. Así, se representa en forma de vector que marca el sentido y su módulo que indica su magnitud de
0% a 100% de asimetría.
En el análisis de la asimetría se han medido 48 cuencas (Figura 7). Los mayores
valores se han medido en los ríos Tordela
(AF=12; 75% de asimetría), Baeza (AF=8,9;
82% de asimetría), Cinsa (AF=86; 73% de
asimetría); Saá (AF=16; 66% de asimetría).
De las 48 cuencas 28 superan el 25% de asimetría y, de entre estas, 12 cuencas superan
el 50%. En cuanto a su distribución, las
cuencas con mayores asimetrías se encuentran en la Sierra de Ancares, Sierra del Caurel y el margen derecho del río Miño.
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Fig. 7. Red de drenaje de la zona de estudio con las asimetrías de las cuencas (AF). La asimetría aparece representada por medio de un vector que expresa la dirección de asimetría y cuyo módulo indica la magnitud de
la asimetría sobre 100% de asimetría, el número representa el valor de AF.

Así, se puede observar una orientación
de asimetría hacia el NE, en todos los ríos
de la vertiente Norte de la Sierra de Ancares (ríos Rao 39 %, Ser 35%, Quindos 45% y
Cancelada 39%). Por el contrario los ríos de
la vertiente Sur de la Sierra de Ancares son
asimétricos pero hacia el ESE (ríos Burbia
59%, Balboa 41%, Barjas 26% y tramo alto
del río Valcarce 55%). En cuanto a la Sierra
del Caurel, los ríos de la vertiente Norte presentan asimetrías hacia el NO (ríos Lozara
7%, Lor 4%, Saá 66% y los tramos altos
del río Sarria 28%, Cabe 2% y Mao 42%).
La vertiente Sur no presenta una tendencia
clara ya que si bien los ríos Quiroga 43% y
Ferreiro 29% son asimétricos hacia el SE, los
ríos Selmo 9% y Soldon 50% lo son hacia el
NO. El patrón general que se observa en la

zona de estudio se puede agrupar, por tanto,
en cinco dominios. Todos ellos excepto el de
la margen derecha del rio Miño son centrífugos a la Sierra del Caurel. Algunos ríos de la
vertiente Sur de la Sierra de Ancares y algunos muy alejados como el río Tordela, tampoco responden a este patrón general pero se
trata de las cuencas más alejadas del Caurel.
Estas cuencas por el contrario son centrífugas a los relieves de la Sierra de Ancares.
De las cuencas de drenaje que coinciden
a grandes rasgos con cuencas terciarias, destacan la Cuenca del Bierzo y Monforte de
Lemos. Estas asimetrías han sido objeto de
estudios detallados ya que en estas cuencas
el control litológico queda descartado al
poder los ríos circular y migrar libremente
materiales detríticos cenozoicos. La Cuenca
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del Bierzo presenta, como hemos visto un
patrón de drenaje paralelo característico de
una red con pendiente hacia el SSO. Además
la simetría calculada para esta cuenca es de
AF=85, lo que significa un 71% de asimetría
hacia el Sur. Todo esto viene acompañado
por otras observaciones, como la existencia
de terrazas sólo en la vertiente derecha del
arroyo Regueira y del Sil a su paso por la
cuenca. Todo ello explica la clara asimetría
originada por un basculamiento de ella hacia el Sur (MARTÍN-GONZÁLEZ, 2009).
La otra cuenca terciaria controlada tectónicamente es la de Monforte de Lemos. Esta
cuenca, tomada en su conjunto, apenas presenta asimetría AF=58 (Figura 7), pero analizando cada una de las subcuencas de orden
inferior se observa una clara segmentación.
Por un lado el Oeste de la cuenca con los
ríos Cinsa y tramo medio del Mao, presentan grandes asimetrías hacia el SE (AF=86
y AF=70 respectivamente), mientras que las
cuencas situadas en el Este de la cuenca son
fuertemente asimétricas hacia el NO (parte alta del Mao AF=28 y del Cabe AF=48
y ríos Saá AF=16, Ferreiro AF=24). Esta
segmentación de la cuenca hace que existan dos dominios con direcciones opuestas,
condicionados y separados claramente por
fallas NE-SO que son las que articulan el
basamento de la cuenca y los depósitos terciarios que la rellenan (Figura 1). Por tanto,
es de suponer que estas fallas, relacionadas
con el depósito de los materiales terciarios
se hayan reactivado, basculando los bloques
dentro de la cuenca ante el levantamiento de
la Sierra del Caurel.
DISCUSION Y CONCLUSIONES
El análisis morfotectónico a pequeña
escala ha permitido reconocer en un exten-
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so sector del Macizo Ibérico (≈10.000 km2)
rasgos morfotectónicos que permiten identificar posibles zonas de actividad tectónica
reciente.
Los patrones de las redes de drenaje que
están condicionadas por la tectónica, se encuentran en las zonas donde mayores son las
pendientes, mayores gradientes presentan
las envolventes y con patrones de levantamientos tectónicos y basculamientos. Así se
observan: a.- levantamientos tectónicos en
la Sierra del Caurel; b.-basculamientos tectónicos de las Cuenca del Bierzo, el borde
SO del Caurel y la vertiente Norte de la Sierra de Ancares. Esto mostraría unas zonas
que pueden tener mayor actividad tectónica
y objeto de futuros trabajos morfotectónicos
de detalle
En el mapa de envolventes se observa
que la Sierra de El Caurel está individualizada morfoestructuralmente de los relieves
de Ancares y, por tanto, de la Cordillera
Cantábrica. La Sierra del Caurel, que articula las dos grandes cadenas montañosas
del Noroeste peninsular (Cordillera Cantábrica y Montes Galaico-Leoneses), se subdivide además en cinco relieves paralelos de
dirección ESE-ONO, con mayores gradientes de sus envolventes en sus vertientes Norte. Estos relieves están relacionados con los
cabalgamientos vergentes al NO de la Sierra
del Caurel, esta individualización apoyaría
la cartografía estructural en la que se observa que las geometrías y las estructuras que
levantan la Sierra de El Caurel son diferentes a las que levantan la Sierra de Ancares
(Figuras 1 y 5) (MARTÍN-GONZÁLEZ,
2009). Además la Sierra de Ancares presenta dos segmentos de rumbos claramente diferenciados y su cambio se produce en una
zona de inflexión definida y no de forma
gradual (Figura 4).
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Las mayores pendientes están en la Sierra del Caurel (principalmente en sus extremos Norte y occidental), Ancares, Teleno y
en el segmento de la Sierra de Ancares de
dirección NE-SO, lo que podría indicar una
mayor juventud o actividad de estos relieves. Los ríos Miño y Sil en su confluencia,
presentan un importante encajamiento, originando las mayores pendientes de toda la
zona. Este encajamiento desaparece bruscamente pasada su confluencia, antes de llegar
a Orense, al pasar un morfolineamiento de
dirección NO-SE, lineamiento ya reconocido por YEPES TEMIÑO (2002).
Las principales orientaciones observadas en el mapa de pendientes en esta región
(Figura 3) están directamente relacionadas
con las estructuras tectónicas y los rumbos variscos cartografiadas en la región
(Figura 1). Así la orientación NE y otra E
vienen marcadas por la alternancia de materiales esquistosos y cuarcíticos de edades
precámbricas y paleozoicas que siguen los
rumbos variscos (Figuras 1 y 2). La orientación NO y N que responden a fallas de
dirección NE-SO, E-O y cabalgamientos
vergentes al NNO que originan la geometría
arqueada en la Sierra del Caurel. Las orientaciones N-S corresponden a las fallas E-O.
Las orientaciones SE son debidas a cabalgamientos de dirección ESE-ONO que cortan
de igual manera a los rumbos variscos.
La cuenca de El Bierzo presenta un patrón de drenaje paralelo característico de
una red con pendiente hacia el SSO. Además, la simetría calculada para esta cuenca
es de AF=85, lo que significa un 71% de asimetría hacia el Sur. Esta asimetría junto con
la existencia de terrazas exclusivamente en
el margen derecho del canal principal, podría indicar un basculamiento. Las asimetrías centrífugas a la Sierra de El Caurel y el

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

basculamiento de la cuencas que drenan la
Sierra de Ancares hacia el este, podría estar
reflejando el levantamiento de la sierra de El
Caurel y el levantamiento progresivo hacia
el oeste de la sierra de Ancares. Esto corroboraría las observaciones de la migración de
la deformación en este sector hacia el oeste
(MARTÍN-GONZÁLEZ & HEREDIA,
2011)
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Abstract
The Barroso-Alvão pegmatite field is located in the Variscan belt, in the western part of the
Iberian Peninsula, Northern Portugal and it is recognised for its numerous and varied aplitepegmatite intrusions. This is a rare-element aplite-pegmatite field with enrichment in Li, Sn,
Nb>Ta, Rb, and P. Several hundreds of pegmatite bodies were identified and described in this field
area intruding a variety of rock types including different metasedimentary, and granitic rocks. In
this study we present the geology and mineralogy, and mineral geochemistry of different types of
aplite-pegmatites bodies found at Barroso-Alvão. Their description was based on field observation, mineralogy, emplacement of the bodies and geochemical data. There were identified five different groups: intragranite pegmatites with major quartz, feldspar, muscovite, biotite, and minor
tourmaline, beryl and garnet; barren pegmatites with quartz, feldspar, muscovite, and minor biotite, apatite, and beryl, among other accessories; spodumene pegmatites with spodumene, Nb-Ta
minerals, and Mn-Fe-Li phosphates, along with other accessory mineral phases; petalite pegma-
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tites with petalite, cassiterite, Nb-Ta minerals, Mn-Fe-Li-Ca-Al-Ce-U phosphates; and lepidolite
pegmatites with albite, lepidolite, cassiterite and Sr-Al phosphate minerals.
Keywords: pegmatite, lithium, Barroso-Alvão, Hercinian orogeny, Portugal
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INTRODUCTION
The Barroso-Alvão pegmatite field has
been studied for more than twenty years,
and it is recognised for a great number of
aplite-pegmatite intrusions. The pegmatite
field, located in the Trás-os-Montes e Alto
Douro region, Vila Real district of Northern Portugal, covers portions of four 1/50
000 scale geological maps: 6A-Montalegre,
6B-Chaves, 6C-Cabeceiras de Basto, and
6D-Vila Pouca de Aguiar.
Barroso-Alvão potential was first recognised during a regional mapping and
granite petrology programme where several
spodumene aplite-pegmatite dykes were described (NORONHA, 1987). Several studies
focussed on the mineralogy, geochemistry,
petrology and exploration aspects of these
spodumene-amblygonite bearing intrusions
(e.g. CHAROY and NORONHA, 1988;
DÓRIA et al., 1989; NORONHA and
CHAROY, 1991; CHAROY et al., 1992;
PIRES, 1995; AMARANTE et al., 1999;
FARINHA and LIMA 2000; LIMA, 2000;
CHAROY et al., 2001).
Later it was identified a suite of aplitepegmatite bodies in which petalite is a
dominant phase (LIMA et al., 2003 a,b,c).
Following this discovery a more expansive
project was undertaken in order to understand the Barroso-Alvão pegmatite field in
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its entirety, including its origins, petrogenesis and the distribution of different intrusive phases (MARTINS, 2009). Particular
interest was given to the following aspects:
the pegmatite’s relationship with the hosting
rock, their internal structure and morphology; petrography and mineralogical description; mineral geochemistry and evolution of
the pegmatite bodies.
In this paper we divide the pegmatites
of the Barroso-Alvão area into different
groups and describe their anatomy, relation
with the country rock, mineralogy and mineral geochemistry. We use the mineral geochemistry to evaluate the pegmatite degree
of fractionation and the evolution trend in
this pegmatite field.
GEOLOGICAL SETTING
The Barroso-Alvão pegmatite field is
located in the Variscan belt, in the western
portion of the Iberian Peninsula (Figure 1).
It belongs to the Galicia-Trás-os-Montes
geotectonic zone (FARIAS et al., 1987),
close to the thrust that represents the southern boundary with the Central Iberian geotectonic zone. The studied pegmatite field
is positioned to the West of the PenacovaRégua-Verin fault, one of the major NNESSW Variscan faults that affect the Iberian
Peninsula.
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Fig. 1. Simplified geology map of the Barroso-Alvão region according to the 1/50 000 scale geological maps:
6A-Montalegre, 6B-Chaves, 6C-Cabeceiras de Basto, and 6D-Vila Pouca de Aguiar.

Metasediments and deformation
The main hosts of the pegmatites from
Barroso-Alvão are meta-pelitic, mica-shists,
and rarely carbonaceous or graphitic shists
of upper Ordovician to lower Devonian age.
RIBEIRO et al., 2000 subdivided the sequence
into three distinct formations called unit Sa,
unit Sb, and unit Sc based on metamorphic
conditions and association of lithologies:
- Unit Sa is composed of phyllites and
mica schists intercalated with carbonaceous
or graphitic schists and some quartz phyllites and calcsilicate rocks.
- Unit Sb consists of quartzites and
quartz phyllites interlayered with phyllites
and some carbonaceous or graphitic schists.
Lutites and graphitic schists occur in smaller
proportions than in Unit Sa;
- Unit Sc is characterised by a relatively
monotonous sequence of phyllites, mica
schists and quartz wackes with rare calcsilicate rocks. Although rare, these calcareous
rocks are important in differentiating the
third unit from the previous units.

Three deformation phases (D1 to D3)
were identified in the metasedimentary
rocks in S1 to S3 superimposed schistosities.
The S1, S2 and S3 foliations observed in the
field were produced during the three main
ductile deformation phases of the Hercynian orogeny (D1, D2 and D3) (NORONHA et
al., 1981; DIAS and RIBEIRO, 1995).
First deformation phase (D1) generated
an axial planar foliation (S1) that is well preserved at higher levels of the Galicia–Trás–
os–Montes Zone. The S1 foliation is parallel
to the stratification (S1//S0) with main orientation N120º.
The D2 is responsible for a sub-horizontal shear cleavage (S2) that is locally upturned vertically by the D3 phase.
The D3 produced a locally strong, penetrative crenulation cleavage (S3) that is
preferentially associated with ductile shear
zones (NORONHA et al., 1981). This was
produced during the final Hercynian ductile upright folding event that resulted in the
120° trending folds, which overprint structures, related to phases D1 and D2.
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Following D3, brittle deformation generated important faults that affect the entire
study area. The main trends of these fault
systems vary from N020º - N030ºE to N-S,
and E-W to ENE-WSW.
Metamorphism
The Central-Iberian Zone and the Galicia–Trás–os–Montes Zone have experienced
intense and widespread granitic plutonism
and metamorphism. MARTINEZ et al.
(1990) delineated isograds of several metamorphic zones for the Iberian Massif. Their
distribution is related to the regional metamorphism, closely related to granite plutonism that has been complicated by subsequent faulting events.
Within the study area it is possible to
identify a synorogenic prograde metamorphism of medium to low pressure and high
temperature. The metamorphism isograds
are parallel to the contact of syntectonic
granites and to the lithostratigraphic units.
The isograds result from the Pre to Syn-D3
regional thermal peak, related to prograde
dynamothermal
metamorphism
(NORONHA, 1983; NORONHA and RIBEIRO, 1983; RIBEIRO et al., 2000).
Close to the contact with the syn-D3 Cabeceiras de Basto granite there are two different mineralogical associations defining
the andalusite isograde:
i) quartz + muscovite + biotite +/- andalusite +/- staurolite;
ii) quartz + muscovite + biotite +/- andalusite +/- staurolite +/- garnet +/- plagioclase.
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A biotite isograd was also identified parallel to the andalusite isograde with three
mineralogical associations:
i) quartz + muscovite + biotite;
ii) quartz + muscovite + biotite + chlorite;
iii) quartz + muscovite + biotite + albite
+/- chlorite +/- garnet.
In addition to the regional metamorphism, we can distinguish a post-kynematic
contact metamorphism related with post-D3
granite magmatism and local, hydrothermal alteration related to aplite-pegmatite
or quartz vein emplacement has also been
recognised. It is inferred by a decussate texture in the phyllosilicates and the development of aluminosilicate porphyroblasts of
andalusite and rarely sillimanite (fibrolite).
Porphyroblasts of cordierite, garnet and biotite are also common. All porphyroblasts
are Late- to Post-D3, and some of them are
restricted to the presence of quartz veinlets
(RIBEIRO et al., 2007).
Granitic rocks
The region hosting the Barroso-Alvão
pegmatite field contains several types of granitic rocks. In this work it is going to be used
the classification proposed by FERREIRA
et al. (1987), which takes into account he relationship of the granitic rocks and the Hercynian orogeny. In the field area, it is possible to identify Syn-D3 granitoids and late to
post tectonic granitoids (Post-D3). Figure 2
shows a very simple and schematic division
of the granites found in Barroso-Alvão.
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Fig. 2. Schematic representation of the different types of granitic rocks encountered at the Barroso-Alvão
pegmatite field (BA). 1- Syn D3 granitoids; 2- Late to post tectonic granitoids (Post-D3); 3- Régua-Verin fault;
4- Gerês-Lovios fault. Adapted from FERREIRA et al. (1987).

The granitic rocks classified as Syn-D3
define the boundaries of the study area to
the north and southwest. In the north we
find the Barroso granite (Syn to Late D3)
that is a two-mica granite, with a medium
to coarse grained and porphyroid tendency.
Petrographic study by NORONHA and
RIBEIRO (1983) describes deformation especially apparent when the granite is close to
the contact with the metasedimentary rocks.
The major mineral phases are orthoclase
(sometimes perthitic), albite-oligoclase, biotite (usually chloritised) and less abundant
late muscovite. As accessories, apatite, tourmaline and opaque phases were described.
Towards the southwest we find the Cabeceiras de Basto granitic complex that is
the most widespread in the study area and
it is considered define the southwestern limit
(Alvão) of the pegmatite field. According
to FERREIRA et al. (1987), Cabeceiras de
Basto is a two mica granitoid that is Syn-D3
in age (Syn to Late D3). The pluton complex intrudes lower Silurian metasediments
along the core of a D3 antiform defining a
large NW-SE (N130º) trending structure.

ALMEIDA (1994) described the mineral association for this granitic complex: quartz,
anorthite, perthitic K-feldspar, biotite and
muscovite; apatite, monazite, zircon, ilmenite, rutile, rare sillimanite and tourmaline
occur as accessory minerals. The granites
constituting the complex were subsequently
deformed by late- to post-magmatic shear
zones associated with significant hydrothermal alteration (ALMEIDA et al., 2002).
The geochemistry of the Cabeceiras de
Basto granitic complex indicates almost
identical peraluminous compositions (1.2
<A/KCN < 1.4). Fresh samples display
short but well-defined chemical and mineralogical evolution trends that may be related
to crystal fractionation of magmas during
their emplacement. Li, Sn and W contents
of the Cabeceiras de Basto granite allow
their characterisation as ‘specialised’ granites (ALMEIDA, 1994).
The granitic rocks classified as Post-D3
define the limits of the field area to the east.
The Vila Pouca de Aguiar pluton is a composite massif elongated according to NNESSW direction. This pluton has not been
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deformed and it is discordant relatively to the
D3 structures of the region: the two-mica syntectonic granite and the upper Ordovician to
lower Devonian metasedimentary sequence
(RIBEIRO, 1998). The elongated shape of
this pluton extends in the same direction as the
Penacova-Régua-Vein fault suggesting that its
emplacement was controlled by this regional
tectonic structure (MARTINS et al. 2009).
PEGMATITES
ALVÃO

FROM

BARROSO-

Several hundreds of pegmatite bodies
were identified and described in this field
area (CHAROY et al. 1992, LIMA 2000,
MARTINS 2009). They intrude a variety of
rock types including several metasedimentary units, and different granitic rocks. In
this study we present the different types of
aplite-pegmatites bodies found at BarrosoAlvão (Table 1). Their description was based
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on field observation, mineralogy, emplacement of the bodies and geochemical data
(MARTINS 2009). There were identified
five different groups: intragranite pegmatites
with major quartz, feldspar, muscovite, biotite, and minor tourmaline, beryl and garnet; barren pegmatites with quartz, feldspar,
muscovite, and minor biotite, apatite, and
beryl, tourmaline, chlorite, zircon, pyrite,
and monazite-(Ce); spodumene pegmatites
with spodumene, Nb-Ta minerals, apatite(F), montebrasite, triphylite, phosphoferrite,
dufrenite, fairfieldite, chlorite, tourmaline,
zircon, uraminite and sphalerite; petalite
pegmatites with petalite, cassiterite, Nb-Ta
minerals, apatite-(F), montebrasite, ferrisicklerite, eosphorite, pyrite, sphalerite,
uraninite, monazite-(Ce), autrenite, and
xenotime; and lepidolite pegmatites with
albite, lepidolite, cassiterite and Sr-Al phosphate minerals.
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Table1: Different types of pegmatites that can be found at Barroso-Alvão pegmatite field.
Type

Mineralogy

Major

Minor

Intra
granite

Qtz
Kfs
Ms

Ab
Bt
Tur

Barren

Qtz
Kfs
Ab
Ms

Bt
Chl
Tur
Ap

Ab
Kfs
Spodumene
Qtz
Spd

Petalite

Pet
Ab
Ms
Qtz

Lpd
Lepidolite Ab
Qtz

Relation with the hosting
rock/
Metamorphism

Morphology and
structure

Other features

To u r m a l i n e
Internal
zoning; layering in the
Intrude the Cabeceiras de Basto
Main orientations: contacts
and
granitic complex.
N010ºE and N130ºE crossing
the
pegmatite.
Intrude Sa, Sb and Sb unit;
located in the andalusite
Located
close
and
biotite
isograde; No obvious zoning to the granite
tourmalinisation occurs in the although quartz-rich but
intruding
metasedimentary rocks near zones are observed.
metasedimentary
the contacts with the pegmatite
rocks.
bodies.

Ap-(F)
Mnt
Pet
CT

Intrude Sb unit; located
in the andalusite isograde;
tourmalinisation occurs in the
metasedimentary rocks near the
contacts.

No internal zoning;
aplite and pegmatite
unit are a textural
feature; Discordant
with D3; usually
concordant with D2.

Major
study
done by previous
authors
based
in outcrop and
extensive
drill
core.

Mnt
Spd
Cst
CT

Intrude Sb and Sc unit; located
in the andalusite and biotite
isograde;
tourmalinisation
without preferential orientation
in the contacting hosting rock;
“pinched and swelled” quartz
veins occur in the metasediments
near the contact.

No obvious internal
zoning
although
couplets of aplite
and pegmatite are
observed;
usually
discordant with D3
structures although
concordant with D2.

The
maximum
length
for
observation
of
exposed
outcrop
was
2.80 m; Nigerite
described
on
contacts drill core
description and
sampling.

Ms
Cst
CT

No
complicated
Intrude Sb unit; located
internal
zoning
in
the
biotite
isograde;
observed. Discordant
tourmalinisation in the host
with D3; usually
rocks.
concordant with D2.

I n t e n s e
weathering;
sugary
albite
is
the
major
component of the
pegmatitic body.

Sa, Sb, and Sc are metasedimentary units defined by RIBEIRO et al. (2000). (For detailed description see
Geological setting). Qtz- quartz, Kfs- K-felspar, Ms- muscovite, Ab- albite, Bt- biotite, Tur- tourmaline, Chlchlorite, Ap- apatite, Spd- spodumene, Mnt- montebrasite, Pet- petalite, CT- columbite-tantalite, Cst- cassiterite, Lpd- lepidolite.
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Intragranite pegmatites
The studied pegmatite bodies outcrop in
the Cabeceiras de Basto granite and in the
Barroso batholith (all Syn-D3 granitic bodies). Intragranite pegmatites are barren and
composed of quartz, K-feldspar, Na-rich
plagioclase, muscovite and biotite as major
mineral phases; tourmaline, apatite, chlorite, beryl, and garnet as accessory mineral
phases; and trace amounts of zircon, and
iron oxides. This type of pegmatite frequent-
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ly shows internal zoning with concentration
of quartz in the centre (an incipient quartz
core), and K-feldspar and muscovite in the
margins. The muscovite and K-feldspar usually develop comb structure, growing perpendicular to the walls of the pegmatite, as
it is possible to see in Figure 3. Tourmaline,
when present, can either define a layering in
the margin of the pegmatitic body or in the
host rock or can appear completely spread
without any order or alignment.

Fig. 3. Polished surface
of an intragranite pegmatite. It is possible to
observe
muscovite
(Ms), K-feldspar (Kfs)
and quartz (Qtz) growing perpendicular to
the walls of the pegmatite. Qtz is accumulated
in the middle of the
pegmatite. (The coin is
used for scale.)

Barren pegmatites
Barren pegmatites are intruded into
phyllites and mica schists metasedimentary
units. They can be located close to the contact with the Cabeceiras de Basto massif but
they are also found spread throughout the

pegmatite field. The metamorphic conditions of the metasedimentary rocks correspond to the andalusite or biotite isograde.
These types of pegmatites frequently show
associated aplitic facies and rarely present
a crude layering. The aplites are composed
of quartz, K-feldspar, plagioclase and mus-
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covite. The pegmatitic facies of the barren
pegmatites is composed of quartz, K-feldspar, Na-rich plagioclase and muscovite.
Accessory mineralogy consists of biotite,
chlorite, tourmaline, apatite, garnet, zircon,
pyrite, monazite, and Fe oxides.
Some pegmatites from this group frequently show incipient internal zoning with
quartz concentration that resemble an incipient quartz core, and growing of K-feldspar
and muscovite perpendicular to the walls.
Different textural units with predominant
quartz and muscovite are observed. Units
with K-feldspar as the dominant mineral
phase are frequently observed as well, although they are not present in all the studied
pegmatites. K-feldspar goes up to 20 cm in
length and it is fractured. Crude layering of
garnet is often observed.
Spodumene pegmatites
Pegmatites with spodumene were the
first lithium-bearing bodies described at
the Barroso-Alvão pegmatite field (NORONHA, 1987). The initial discovery report
was followed by several studies focused on
spodumene aplite-pegmatite bodies (e.g.
CHAROY and NORONHA, 1988; NORONHA and CHAROY, 1991; CHAROY
et al., 1992; FARINHA and LIMA 2000;
LIMA, 2000). According to CHAROY et
al. (1992, 2001) this type of pegmatite bodies is unevenly distributed. They form local
swarms of several bodies of various sizes
up to 100 meters in outcrop width. Their
average thickness is variable, from less than
a few meters up to ten meters across. All
pegmatites display irregular patterns in outcrop: some are flat lying; others have gently
or steeply dipping attitudes along strike.
The largest occurrence usually pinches and
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swells in accordance with the ductility of
their hosting rocks and a large majority of
these bodies exhibits a structural control.
The orientation of the pegmatites is
mainly controlled by the S2 foliation, which
has been locally deformed by D3 (striking at
120°E on average). The internal structure
of the pegmatitic bodies is not easy to establish and they are considered internally
unzoned. Textures were locally described
as aplite-pegmatite couplets that alternate
rhythmically. A contemporaneous aplitic
unit is randomly and intimately mixed with
a largely granular pegmatitic unit. The contacts between the pegmatite bodies and enclosing schists are sharp. Tourmalinisation
was observed in the meta-pelitic units but
there is no visible metasomatic alteration of
the walls (CHAROY et al., 1992).
LIMA (2000) describes and characterises
three of these spodumene pegmatite bodies.
K-feldspar, quartz, spodumene and muscovite are the main mineral phases. Montebrasite, triphylite, fluorapatite, dufrenite, phosphoferrite, fairfieldite, interstitial petalite,
tourmaline, eucryptite, illite, montmorillonite, chlorite, cookeite, sulphides, and organic
matter are the accessory phases. Abundant
petalite, beryl, columbite-tantalite, pyrite
and uraninite were later described by MARTINS (2009).
Petalite pegmatites
Petalite pegmatites are intruded in a
metasedimentary sequence composed of
phyllites, mica schists and quartz wackes.
The petalite pegmatites are composed of
an aplitic and pegmatitic unit. Like the
spodumene pegmatites, internal structure is
difficult to establish, so they are considered
internally unzoned with randomly and inti-
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mately mixed texture of the aplite and the
pegmatite units. Locally it was described
a vertical zoning of aplite-pegmatite couplet texture that alters rhythmically. Petalite pegmatites are composed of petalite,
Na-rich plagioclase, quartz, K-feldspar
and muscovite as major mineral phases
(Figure 4). As for accessories, montebrasite, spodumene, fluorapatite, cassiterite,
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columbite-tantalite, SQUI (isochemical
breakdown of petalite to spodumene plus
quartz described by ČERNÝ and FERGUSON, 1972), beryl, eucryptite, cookeite,
ferrisicklerite, and Fe and Mn oxides are
observed; trace amounts of zinnwaldite,
montmorillonite, pyrite, zircon, monazite,
uraninite, sphalerite, bastnaesite, eosphorite, thorite, and loellingite.

Fig. 4. Hand sample of a petalite pegmatite. 1- petalite crystals; 2- mass of feldspars; 3- white masse of cryptocrystalline petalite; 4- Mn oxide.
(The pen cap is used for scale)

Lepidolite pegmatites
In Barroso-Alvão, pegmatites with
lepidolite are limited to two occurrences:
CHN26 and CHN27, described by CHAROY et al. (1992). The brief reference to
these pegmatites mainly focuses their strong
enrichment in Li, Rb and F, based on whole
rock geochemistry. MARTINS (2009) studied a body with lepidolite mined out for

tin and with an outcrop reduced to barely
a dump and it is exposed to severe weathering. Samples collected from this outcrop
reveal the pegmatite is composed of fine- to
medium-grained weathered (almost sugary)
albite, fine- medium- to coarse-flaked pale
violet to pink lepidolite, and quartz. Muscovite, cassiterite, apatite and beryl are accessories. Trace amounts of columbite-tantalite, zircon and goyazite are identified.
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METHODOLOGY
Petrographic study was carried out on
a Nikon Eclipse E 400 POL polarising microscope equipped with transmission and
reflection light (objectives LU Plan 5x/0.15
POL ∞/0 EPI; 10x/0.30 POL ∞/0 EPI;
20x/0.45 POL ∞/0 EPI; and 50x/0.80 POL
∞/0 EPI). Software Axiovision 3.1. was used
for photographic recording.
Representative samples of each type
of pegmatite were crushed to centimetre
size and then reduced to millimetre size.
Crushing was followed by a heavy mineral
separation using lithium metatungstate.
The corresponding heavy (> 2.80 g/ml) and
light fractions (< 2.80 g/ml) were examined
under a binocular microscope, mounted in
round disks, polished and analysed. Scanning Electron Microscope Energy dispersive
spectral analysis, and BSE images of polished mounts and mineral samples affixed
to conductive putty were collected using a
digital AMRAY 1820 scanning electron microscope. Operating conditions for energy
dispersive spectral analysis, and BSE imagery included an acceleration potential of
15-25 kV, 400 micron final aperture, 18 mm
working distance, 0 to 35 degrees sample tilt,
and 3.0 spot size. BSE images were collected
using a frame size of 512x512 pixels and Xray maps collected at 256x256 pixels with a
20-50 ms dwell time per pixel. Data and images were acquired using Iridium/EDS2008
software by IXRF Systems, Inc.
Electron microprobe analyses were carried out on a ARL SEMQ Electron Microprobe. Operating conditions for feldspars,
micas, and phosphates included: 15 kV acceleration potential, 15 nA beam current
and 60 seconds counting time. Mean Atomic
Number (MAN) was used for background
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determinations as described (Donavan and
Tingle, 1996). A 1-2 micron beam diameter
was used for feldspars, micas and phosphates. For beam sensitive phosphates the
beam diameter was adjusted to 3-4 microns.
Standards used for analyses of feldspars,
micas and phosphates included: Clinopyroxene (Si Kα, Fe Kα, Ti Kα, Ca Kα, Mg
Kα), Albite (Si Kα , Al Kα, Na Kα), Fibbia
adularia (Si Kα, Al Kα, K Kα), Plagioclase
An50 (Si Kα, Al Kα, Ca Kα), Cerro de Mercado apatite (P Kα, Ca Kα, F Kα), Fayalite
(Si Kα, Fe Kα), Rhodonite (Si Kα, Mn Kα),
Andalusite (Si Kα, Al Kα), Fluortopaz (Al
Kα, Si Kα, F Kα), Strontium sulfate (Sr Lα),
Barium sulfate (Ba Lα), Pollucite (Cs Lα)
and Rubidium Leucite (Rb Lα). Standards
for feldspars, micas, and phosphates included: Periclase, hematite, vanadium (V) oxide,
zinc oxide, quartz, fluorite, as well as any of
the above where applicable.
Operating conditions for Nb-Ta oxides
included: 25 kV acceleration potential, 20
nA beam current and 60 seconds counting
time. MAN was used for background determinations. A 2-3 micron beam diameter was
used for analyses of Nb-Ta oxides. Standards used for analyses of Nb-Ta oxides: Zirconium (IV) oxide (Zr Lα), manganotantalite (Ta Mα, Mn Kα), yttrium niobate (Nb
Lα), Tin (IV) oxide (Sn Lα), Hematite (Fe
Kα), rutile (Ti Kα), Bismuth germanate (Bi
Mα) and Lead (II) oxide (Pb Mα). MAN
standards for Nb-Ta oxides included: Periclase, hematite, vanadium oxide, quartz,
fluorite, zinc oxide, Harding microlite, as
well as any of the above where applicable.
Data were processed via Probe for Windows
by MicroBeam, Inc.
Lithium was measured in muscovite,
K-feldspar and lepidolite separates using a
Beckman Spectraspan V, Direct-Coupled
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Plasma (DCP). The mineral separates were
ground into powder. A sample of 200 mg
was diluted in 0.035 l of hydrofluoric acid
(HF). The wavelength used for Li was
610.362 nm and the counting time was 10
seconds; detection limit for Li= 0.002 mg/l.
RESULTS AND DISCUSSION
The mineralogy of the different groups
of pegmatites is variable and becomes more
complex from intragranite pegmatites to
lepidolite pegmatites. Quartz, feldspars and
muscovite are always present, but minerals
such as tourmaline, garnet, and phosphates,
spodumene, petalite and lepidolite, are only
present in certain groups of pegmatites. The
petrographic characteristics of the identified
minerals are listed in Table 2. In this section
we present the mineral geochemistry of various mineral phases of the studied pegmatites.
Feldspars
Feldspars are present in all the studied
pegmatitic bodies. In intragranite, and barren pegmatites, K-feldspar is dominant over
albite. On the other hand, in spodumene,
and petalite pegmatites, albite is dominant
over K-feldspar. In lepidolite pegmatites, Kfeldspar is not present and albite is the only
identified feldspar.
Petrographic characteristics for the feldspars from the different types of pegmatites
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can be found in Table 2. Representative
analyses are available in Table 3 and 4. The
analysed K-feldspar from the studied pegmatites has very similar composition and it
is almost pure orthoclase (%Or= 93 – 99).
As it is possible see in Table 4, the studied
albite from the different types of pegmatites also has a similar chemical composition. It is very close to the albite end member. Anorthite percentage variation for the
studied pegmatites is as follow: intragranite
pegmatites- (An0-1), spodumene pegmatites(An0-3) (CHAROY et al., 2001; LIMA 2000),
petalite pegmatites- (An0-1) lepidolite pegmatites- (An0).
We anticipated that the trace element
content of these feldspars would allow us
to trace fractionation and evolution in the
pegmatitic field. We predicted that the feldspars associated with the less evolved intragranite pegmatites were going to be the
poorest in Rb and Cs, and show higher K/
Rb ratios than those from the Li-rich (spodumene, petalite, and lepidolite pegmatites). The Li-enriched ones were predicted
to have the feldspars richest in Rb and Cs,
and one of the poorest in Ba and with the
lowest K/Rb ratios, as showed in the literature by many authors (e.g. RODA-ROBLES 1993; NEIVA 1995; LARSEN 2002;
ALFONSO 2003). P2O5 in feldspars was
also measured once it can be considered
a sign of evolution and can represent the
amount of this element in the pegmatitc
melt.

190 ����������������
Martins and Lima

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

Table 2. Petrographic variety of the most important minerals found in the studied pegmatites.
Min

Var Petrographic characteristics

I
Qtz II
III
I
II
Kfs III
IV
I
Ms II
III
I
II
Ab III
IV
I
II
Spd III
IV
I
Pet II
I
Euc II
Lpd I
I
F-Ap II
III
Mnz- I
(Ce)
Xnt I
Atn I
I
Cst II

euhedral to subhedral; with undulose extinction
euhedral to subhedral; not deformed
vermicular; myrmekite intergrowth in Ab
euhedral to subhedral; < 1.3 cm; clear and without weathering
subhedral; weathered; with Pl, Ap and Ms inclusions; chess board twining
subhedral; perthitic texture
euhedral to subhedral; fractures filled by late Ap and Urn
subhedral flakes; < 1.5 cm; kink bands and bent crystals
scaly and acicular aggregates; replaces Kfs, Ab, Grt, Spd, Pet and And
fish scale shape; Replacing fractures and associated with organic material
euhedral to subhedral; not deformed
euhedral to subhedral; deformed presenting bent twining
euhedral to subhedral; with myrmekites
anhedral; shredded texture
euhedral to subhedral; poikilitic crystals of Spd with sparse blebs of Qtz
fine-grained needles; symplectitic Qtz-Spd surrounds coarser-grained Spd
fine-grained needles; surrounds Pet, and Ab; overlaps coarser Spd and Qtz
subhedral to anhedral; SQUI: isochemical breakdown of Pet to Spd+2Qtz
euhedral to subhedral; primary; subgranulation; granoblastic texture
subhedral; secondary surrounding Spd
anhedral; in the fractures of primary Spd and Pet
anhedral; in the fractures of secondary Pet that surrounds Spd
fine- to coarse-grained mass of interlocking scales; zonal growth with Ms
subhedral to euhedral; widely distributed
subhedral to euhedral hexagonal prisms; as inclusions in Kfs and Cst
anhedral; fills fractures in Kfs
subhedral; usually associated with Ap-(F)
anhedral; replacing zircon on petalite pegmatites
flakes of euhedral autunite were only identified after heavy liquid separation
subhedral to euhedral; fractured; homogeneous with rare CT inclusions
subhedral to euhedral; CT, Ap, Zrn, Qtz, Mst, Kfs, Ab, Cook inclusions

Pegmatite
B S P
x x* x
x x* x
x* x
x x* x
x x* x
x x* x
x
x x x* x
*
x x x x
I
x
x
x
x
x

x x x
x x x*
x
x*
x*
x*
x*
x
x
x*
x
x*
x x x*
x

Tur

I
II

subhedral to euhedral; crude layering; especially close to the contacts
subhedral; < 1.3 mm; rare occurrence

x x

Zrn

I
II

subhedral to euhedral; in Bt with pleochroic halos
slender rounded grains; with exsolutions of uraninite

x x
x x

CT

I
II
III

subhedral to euhedral; grains distributed in the pegmatite and aplitic part
subhedral to euhedral; associated with Cst; internal zoning
anhedral; < 7 µm; small globular inclusions in Cst

I
euhedral isolated cubes; < 2 mm
II
subhedral; associated with Sp and Py
I
with Gn inclusions; occurs in interstices or filling of vugs in the aplitic unit
Sp
II
anhedral; irregular masses and is associated with Py
I
anhedral to subhedral; associated with Nb-Ta-Sn oxides
Urn II
anhedral; as inclusions in Pet and Kfs
III droplets; as exsolutions in Zrn
*- previously described by CHAROY et al. (2001), and LIMA (2000).
Py

x

L
x
x
x
x

x

x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
x
x
x x
x

x*
x
x
x
x
x*
x

x x
x x
x
x
x
x
x
x
x

Min- mineral; Var- Petrographic variety; Qtz- quartz, Kfs- K-feldspar, Ms- muscovite, Abalbite, Spd- spodumene, Pet- petalite, Euc- eucryptite, Lpd- lepidolite, F-Ap- fluorapatite,
Mnz-(Ce)- monazite-(Ce), Xnt- Xenotime, Atn- autunite, Cst- cassiterite, Tur- tourmaline,
Zrn- zircon, CT- columbite-tantalite, Py- pyrite, Sp- spharelite, Gn- galena, Urn- uraninite,
Chl- chlorite, Grt- garnet, Bt- biotite, cook- Cookeite.
I – Intragranite pegmatite; B- Barren pegmatite; S- Spodumene pegmatite; P- Petalite pegmatite; L- Lepidolite pegmatite.
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Table 3. Representative chemical composition of K-feldspar from the different types of pegmatites.
Intra
granite

Intra
granite

Barren

Barren

Spodu
mene

Spodu
mene

Petalite

Petalite

Al2O3 wt.%

18.41

18.44

18.81

18.79

18.51

18.50

18.58

18.70

SiO2

64.52

64.49

64.66

64.62

64.54

64.41

64.40

64.40

TiO2

0.03

0.02

0.01

0.02

0.05

0.04

0.01

0.00

FeO

0.01

0.01

0.00

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

CaO

0.02

0.02

0.00

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

K 2O

15.28

15.44

15.48

15.45

15.50

15.51

15.56

15.49

MgO

0.00

0.00

0.00

0.01

0.01

0.04

0.00

0.00

MnO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.01

0.00

0.00

0.00

Na2O

0.32

0.34

0.28

0.32

0.32

0.22

1.05

0.67

P2O5

0.01

0.02

0.02

0.02

0.01

0.02

0.00

0.00

BaO

0.02

0.02

0.01

0.02

0.01

0.01

0.00

0.00

ZnO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Rb2O

0.36

0.38

0.31

0.33

0.28

0.29

0.39

0.41

Cs2O

0.04

0.03

0.03

0.03

0.02

0.02

0.02

0.02

Total

99.02

99.22

99.62

99.61

99.28

99.08

100.00

99.68

Pegmatite type

Apfu on the basis of 8 atoms of oxygen
Al apfu

1.021

1.022

1.037

1.036

1.025

1.026

1.025

1.033

Si

2.992

2.988

2.981

2.980

2.987

2.986

2.972

2.975

Ti

0.001

0.001

0.000

0.001

0.002

0.001

0.000

0.000

Fe2+

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Ca

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

K

0.918

0.927

0.924

0.922

0.929

0.931

0.929

0.926

Mg

0.000

0.000

0.000

0.001

0.000

0.003

0.000

0.000

Mn

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Na

0.029

0.031

0.026

0.029

0.029

0.020

0.095

0.060

P

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000

0.001

0.000

0.000

Ba

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Zn

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Rb

0.011

0.011

0.009

0.010

0.008

0.009

0.012

0.012

Cs

0.001

0.001

0.001

0.001

0.000

0.000

0.000

0.000

Z

4.01

4.01

4.02

4.02

4.01

4.01

4.00

4.01

X

0.96

0.97

0.96

0.96

0.97

0.97

1.04

1.00

K/Rb

38.52

36.87

45.31

42.49

50.23

48.53

36.21

34.29

%An

0.10

0.11

0.00

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

%Ab

3.10

3.26

2.71

3.00

3.06

2.10

9.26

6.13

%Or

96.80

96.63

97.29

96.95

96.89

97.90

90.74

93.87

apfu- atoms per formula unit; An- anorthite; Ab- albite; Or- orthoclase.
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Table 4: Representatitve chemical composition for the albite from the studied pegmatites.
Intra
granite

Pegmatite type

Barren

Petalite

Lepidolite

MgO (wt.%)

0.00

0.00

0.00

0.00

Al2O3

19.62

19.70

19.59

19.64

SiO2

68.55

68.65

68.64

68.73

TiO2

0.00

0.00

0.01

0.00

FeO

0.00

0.00

0.00

0.00

CaO

0.14

0.14

0.08

0.06

K2O

0.04

0.03

0.04

0.03

MnO

0.00

0.00

0.00

0.00

Na2O

11.40

11.40

11.55

11.53

P2O5

0.00

0.00

0.00

0.00

BaO

0.00

0.00

0.00

0.00

ZnO

0.00

0.00

0.00

0.00

Total

99.75

99.79

99.92

99.99

Apfu on the basis of 8 atoms of oxygen
Mg (apfu)

0.000

0.000

0.000

0.000

Al

1.022

1.024

1.019

1.021

Si

2.985

2.984

2.986

2.986

Ti

0.000

0.000

0.000

0.000

Fe2+

0.000

0.000

0.000

0.000

Ca

0.007

0.006

0.004

0.003

K

0.002

0.002

0.002

0.002

Mn

0.000

0.000

0.000

0.000

Na

0.977

0.975

0.988

0.986

P

0.000

0.000

0.000

0.000

Ba

0.000

0.000

0.000

0.000

Zn

0.000

0.000

0.000

0.000

%An

0.68

0.63

0.39

0.28

%Ab

99.07

99.09

99.39

99.56

%Or

0.33

0.28

0.23

0.16

apfu- atoms per formula unit; An- anorthite; Ab- albite; Or- orthoclase
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Fig. 5. Charts representing the variation of K/Rb ratio with Ba, Cs, and Rb for the different types of pegmatites (a-c). Plotted with data from EPMA. All values in ppm. Pegmatite types as described previously.
(continued...)
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As it is possible to observe in Table 3 and
Figure 5, our predictions were not observed.
Unfortunately it is not possible to see geochemistry evolution taking into consideration the concentration of incompatible
elements or the decrease in the K/Rb ratio
(Figure 5 and Table 3). This may be due to
K-feldspar incapacity of keeping its primary
chemical attributes or they were modified or
lost as argued by LONDON (2008).
Micas
Muscovite is found in all the pegmatites
types described for Barroso-Alvão, whereas
other type of micas such as biotite, chlorite, and lepidolite are exclusive of certain
groups of pegmatites. Biotite and chlorite
were only observed in intragranite, and barren pegmatites; lepidolite is only observed in
lepidolite pegmatites. Detailed petrographic
characterization can be found in Table 2.
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Table 5 presents representative chemical composition of the studied micas for the
different types of pegmatites. It was selected
primary muscovite from all of the different
types of pegmatites. The different studied
muscovite has chemical compositional variation, as it is possible to observe in Figure
6 and Table 5. BSE imaging of the studied
muscovite does not show chemical zoning
and quantitative analyses show constant
chemical composition either on their cores
and rimes.
It is possible to observe that the muscovites from intragranite, barren, and petalite pegmatites present a variation in their
Al content. Micas from lepidolite pegmatites are the most impoverished in FeO and
MgO. Trace element content shows differences between the micas from the different
types of pegmatites (Figure 6). Lepidolite
is the richest in Rb (4682 – 5596 ppm), Cs
(424 – 565 ppm), F (44460 – 55520 ppm),
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and Li (12246 – 21842 ppm). Intragranite
pegmatites are the most enriched in TiO2
(0.02 – 0.03 wt.%), FeO (1.32 – 1.46 wt.%),

and MnO (0.03 – 0.05 wt.%), and the most
depleted in Rb (2094 – 3145 ppm), Cs (170 –
311 ppm) (MARTINS, 2009).

Table 5: Representative chemical composition of the EMPA analyses in muscovite from the studied pegmatites.
Intra
Barren
Spodumene
Petalite
Lepidolite
granite
SiO2 (wt.%)
47.36
46.85
45.86
46.83
50.22
TiO2
0.02
0.02
0.01
0.01
0.00
Al2O3
34.90
35.97
37.89
36.63
27.11
FeO
1.42
0.93
1.08
1.19
0.01
MnO
0.04
0.03
0.02
0.04
0.21
MgO
0.02
0.03
0.02
0.02
0.00
CaO
0.03
0.03
0.03
0.03
0.10
Li2O *
0.78
0.38
0.05
0.27
3.61
Na2O
0.11
0.11
0.09
0.09
0.30
K2O
9.45
9.42
9.88
9.92
9.60
Rb2O
0.32
0.35
0.44
0.44
0.57
Cs2O
0.03
0.03
0.03
0.03
0.05
F
1.73
1.62
1.47
1.59
2.48
Total 1
96.21
95.76
96.63
97.10
94.26
O=F
0.73
0.68
0.62
0.67
1.05
Total 2
95.48
95.08
96.01
96.43
93.22
Apfu in the basis of 22 oxygens
Si (apfu)
6.191
6.052
5.901
6.001
6.485
Al (IV)
1.809
1.948
2.099
1.999
1.515
Sum Z
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
Ti
0.002
0.002
0.001
0.001
0.000
Al (VI)
3.568
3.529
3.647
3.533
2.611
Fe 2+
0.156
0.101
0.116
0.127
0.001
Mn
0.004
0.003
0.003
0.005
0.023
Mg
0.005
0.005
0.004
0.005
0.000
Li
0.412
0.201
0.027
0.168
1.917
Sum Y
4.15
4.17
3.96
4.01
4.80
Ca
0.004
0.004
0.003
0.004
0.014
Na
0.028
0.027
0.024
0.023
0.074
K
1.576
1.552
1.621
1.622
1.581
Rb
0.027
0.029
0.036
0.037
0.048
Cs
0.002
0.001
0.002
0.002
0.003
Sum X
1.64
1.61
1.69
1.69
1.72
F
0.714
0.661
0.596
0.645
1.014
K (ppm)
Rb
K/Rb
Cs
Li

78403
2926
27
255
3640

78170
3160
25
252
1768

81954
3992
21
315
238

82304
4056
20
262
1275

apfu- atoms per formula unit; *- calculated using the equation
Li2O = (3.735*F) – 5.6669 (R2= 0.9705; n= 6) according to TISCHENDORF et al. (1999)

79620
5234
15
509
16758
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Fig. 6. Variation of the K/Rb ratio with
Rb for micas from the different types of
pegmatites. Pegmatite types: square- Intragranite pegmatites; diamond- Barren
pegmatites; cross- Spodumene pegmaites; circle- Petalite pegmatites; triangleLepidolite pegmatites.

The K/Rb ratio, and the enrichment in
incompatible elements such as Li, Cs, and
Cs, are one of the most valuable indicators of fractionation in micas (ČERNÝ et
al. 1985). With fractionation, the K/Rb ratio tends to decrease. On the other hand,
the enrichment of incompatible elements
tends to increase. In this study we observe
decreasing of the K/Rb ratio in the studied
micas in intragranite pegmatites towards
the lepidolite pegmatites (Figure 6). Thus,
using this indicator it is possible to observe
that the intragranite pegmatites are the most
primitive and the lepidolite pegmatites, the
most evolved. Spodumene pegmatites, and
petalite pegmatites have similar evolution
indicators.
Nb-Ta-Sn oxides
In the area it was reported frequent
������������
occurrence of cassiterite in the greisens surrounding the pegmatites, exploited for tin on
a small scale after the Second World War.

CHAROY et al. (1992) describes lepidolite
aplite-pegmatite veins exhibiting low-grade
tin mineralization (0.1 to 0.3 vol. %). Those
veins were mined, wherever argilitic alteration made digging by hand possible. This
type of cassiterite was not found thus it is
not characterized in this study. The studied
cassiterite is observed in petalite pegmatites
and lepidolite pegmatites. It is considered
primary based on petrographic and microtextural observation.
In petalite pegmatites, cassiterite is
chemically homogenous (SnO2 content varying from 94.24 to 99.01 SnO2 wt.%) even
when close to the smallest identified inclusion of columbite group minerals (CGM).
Table 6 shows representative analyses of
cassiterite from petalite pegmatites and lepidolite pegmatites. It is possible to observe
that cassiterite from petalite pegmatites is
enriched in Nb2O5, Ta2O5, MnO, FeO, and
WO3 when compared with the cassiterite
from lepidolite pegmatites that is almost 100
wt.% SnO2.
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Table 6. Representative chemical composition of electron microprobe (EPMA) analyses of cassiterite from
petalite pegmatites and lepidolite pegmatites.
Pegmatite type

Petalite

Lepidolite

WO3 (wt.%)

0.15

0.00

Ta2O5

1.34

0.18

Nb2O5

0.27

0.04

TiO2

0.17

0.03

SnO2

97.61

98.74

FeO

0.33

0.21

MnO

0.16

0.04

MgO

0.03

0.05

CaO

0.00

0.00

Total

100.05

99.28

Atoms per formula unit calculated based on 4 oxygens
W (apfu)

0.002

0.000

Ta

0.018

0.002

Nb

0.006

0.001

Ti

0.007

0.001

Sn

1.948

1.987

Fe

0.014

0.009

Mn

0.007

0.002

Mg

0.002

0.003

Ca

0.000

0.000

n- number of analyses; apfu- atoms per formula unit

Columbite group minerals (CGM) are
only present in the Li-enriched pegmatites:
spodumene, petalite, and lepidolite (Figure
7). CGM are considered of primary crystallisation based on petrography and microtextures observation. CGM show complex
internal chemical composition with Nb- and
Ta-rich cores and rimes. This suggests crystallisation at disequilibrium. In spodumene
and lepidolite pegmatites CGM minerals

only appear as discrete grains in the aplitic
and pegmatitc ground mass. In the petalite
pegmatites the CGM grains are found in
the ground mass as well, and as inclusions
in cassiterite. These minerals are inclusions
and not exsolutions because it is not observed a decreasing in the Nb2O5 and Ta2O5
content of the host cassiterite when close to
the CGM grains.
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Fig. 7. BSE imaging of different aspects of CGM from the Li-enriched pegmatites. CGM has complex
chemical zoning. In the CGM inclusions, the darkest areas correspond to Nb enrichment, and the brightest areas correspond to the Ta enrichment. (a) Elongated CGM with an oscillatory growth pattern. Numbers 1 to 4 represent the analysed areas of the crystal. In this example we have a Ta rich core, surrounded
by Nb rich concentric zones, and a Ta enriched rime. (b) Skeletal CGM evidencing sharp contacts with
the host cassiterite (light grey colour). (c) CGM from a lepidolite pegmatite.

All of the CGM of the three types of
pegmatites exhibit variable and distinct
chemical composition expressed in Table 7,
and can be classified as columbite-(Fe), tantalite-(Fe), and columbite-(Mn). The SnO2
content in all the discrete CGM from all the
different types of pegmatites is constant and

very close to 0%wt. Except for the CGM
minerals described as inclusions in cassiterite from the petalite pegmatites; these are the
most enriched in SnO2. The CGM minerals
from spodumene pegmatites are the most
enriched in TiO2 that gradually decreases towards the lepidolite type (Table 7).
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Table. 7. Representative analyses of discrete grains of columbite-(Fe) from spodumene pegmatites; columbite–
(Fe) grain included in cassiterite (Cst) and discrete columbite grains from petalite pegmatites; discrete grains
of strongly Mn–enriched columbite–(Mn) and tantalite–(Mn) from lepidolite pegmatites.
Pegmatite type

Spodumene

Petalite

Lepidolite

discrete grains

incl. in Cst

discrete grains

MnO wt.%

4,57

4,98

4,78

4,43

15,81

17,59

FeO

13,38

13,89

12,54

12,44

0,17

0,18

Ta2O5

43,80

32,21

49,65

38,54

60,93

41,62

Nb2O5

34,56

43,96

31,90

42,68

23,75

40,45

SnO2

0,03

0,03

0,02

0,00

0,01

0,01

TiO2

3,22

3,12

0,79

1,68

0,00

0,00

WO3

0,31

0,29

0,16

0,19

0,25

0,20

Total

99,87

98,49

99,90

100,01

100,92

100,07

Mn

1,046

1,098

1,134

0,988

3,928

4,012

Fe

3,025

3,026

2,940

2,738

0,041

0,041

Ta

3,221

2,281

3,784

2,758

4,861

3,049

Nb

4,224

5,175

4,041

5,077

3,150

4,925

Sn

0,003

0,003

0,002

0,000

0,001

0,001

Ti

0,656

0,612

0,166

0,332

0,000

0,000

W

0,022

0,019

0,012

0,013

0,019

0,014

Mn/(Mn+Fe)

0,26

0,27

0,28

0,27

0,99

0,99

Ta/(Ta+Nb)

0,43

0,31

0,48

0,35

0,37

0,38

discrete grains

A site

2+

B site

Cation formula based on 24 atoms of oxygen. Oxides in wt.%

In what respect to fractionation, there
is an overlapping of the CGM for the spodumene pegmatites and the ones hosted in
cassiterite from the petalite pegmatites (Figure 8). The Mn and Ta content increases
from the CGM minerals of the spodumene
pegmatites and the inclusions from the petalite pegmatites towards the lepidolite pegmatites. From Figure 8, it is possible to observe

that the trend starts from the region Mn-poor
columbite-(Fe) towards a slightly Mn- and
Ta- enriched columbite-(Fe) and tantalite(Fe). The Ta/(Ta+Nb) values are maintained
and enters the field of columbite-(Mn) and
tantalite-(Mn) as the Mn/(Mn+Fe) ratio approaches 1.0 for the lepidolite pegmatites.
CGM from Barroso-Alvão can be used
to observe regional geochemical fractiona-
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tion taking into account the Li-enriched
pegmatites. We propose a higher degree of
fractionation for the lepidolite pegmatites
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based on the Mn/(Mn+Fe) and Ta/(Ta+Nb)
ratios observed in this pegmatite’s CGM.

Fig. 8. Compositions of CGM from the three different pegmatite types plotted in the quadrilateral diagram
columbite-(Fe), columbite-(Mn), tapiolite, tantalite-(Mn). The dashed arrow indicates the evolution compositional trend. Open squares: discrete CGM from spodumene pegmatites; Open circles: CGM inclusions in
cassiterite from petalite pegmatites; Filled circles: discrete CGM from petalite pegmatites; Triangles: discrete
CGM from lepidolite pegmatites.

CONCLUDING REMARKS
The pegmatite bodies of the BarrosoAlvão pegmatite field were studied taking
into account several parameters, which allowed a division into different groups. The
pegmatite field has a rare-element enrichment with major enrichment in Li, Rb, Be,
Sn, Nb, and Ta. Enrichment in Ga, B and Cs
is not observed.
Regional zoning in this pegmatite field
is not easy to observe but it seems to be
related with the syn-D3 granitic intrusions
in the area. One cannot forget the two dimensional limitations of schematically rep-

resentations in a plan view compared to a
three-dimensional approach. For example,
just by having a different position of the erosion level it is possible to observe different
fractionated patterns outcropping. Another
example to observe this, and considering the
same erosion level, will be the existence of
a basement of granitic massifs structures in
domes not observed outcropping (RODAROBLES et al., 2007).
Muscovite was the mineral where the
degree of fractionation was evaluated more
efficiently amongst all the studied pegmatite
types. In muscovite, the K/Rb ratio decreases with fractionation. From the mica study,
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it is possible to observe that the evolution
increases from intragranite pegmatites towards the lepidolite pegmatites. Muscovites
from intragranite pegmatites are the most
primitive with the highest K/Rb ratio. The
lepidolite from the lepidolite pegmatites has
the lowest K/Rb value of the studied pegmatites, thus they are considered the most
evolved.
Columbite group minerals can be used to
observe regional geochemical fractionation
for the Li-enriched pegmatite bodies of the
Barroso-Alvão pegmatite field. CGM from
the spodumene pegmatites and CGM inclusions in cassiterite from the petalite pegmatites have a similar chemical composition.
However, the CGM discrete grains from the
petalite pegmatites are more MnO enriched.
Even if there it is observed a similar Ta2O5
content for the CGM in pegmatites, it is
proposed a higher degree of fractionation
for petalite pegmatites based on the MnO
enrichment. Mn/(Mn+Fe) and Ta/(Ta+Nb)
ratios are higher for lepidolite pegmatites
than for the spodumene pegmatites and petalite pegmatites. These observations allow
proposing a higher degree of evolution for
the lepidolite pegmatite.
Based on mineral geochemistry it is possible to observe a trend between intragranite
pegmatites, barren pegmatites, spodumene
pegmatites, petalite pegmatites, and lepidolite pegmatites. We consider the intragranite
and barren pegmatites less evolved whereas
the Li-bearing ones are highly evolved, and
rare-element rich���������������������������
. Nonetheless the fractionation process is not completely understood
in Barroso-Alvão. It is undeniable there is
evolution in this pegmatite field but there are
not enough data to sustain that the observed
evolution is only related with a single fractionation process as already stated by CHA-
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ROY & NORONHA (1999). This is in part
due to the severe weathering that affects the
studied lepidolite pegmatite. Further studies
are required to get a better understanding of
the fractionation process in Barroso-Alvão
and trying to define the relationship between
the pegmatites and the larger granite bodies
that outcrop in the region.
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Abstract
The groundwater quality is actually a very scarce resource. The present study describes the
hydrochemical evolution of groundwater in a superficial aquifer in Castelo Novo (Gardunha
mountain). For this study, there were considered 50 water samples and analyzed the values
of major and minor ions. The methodology used consisted in the use of Piper and Schoeller
diagrams that allowed to identifying the water chemistry and in the application of statistical
techniques of multivariate analysis, including factor analysis. This allowed to characterizing
the inter-correlation between the major ions and establishing its distribution structure in the
aquifer. The results guided to sodium-bicarbonate water type, with very low mineralization,
designated by fresh water in relation to total solids and soft in relation to hardness. When using the factor analysis, 4 factors were considered, which explain and identify the origin of the
presence of ions and their geochemical processes. The existing natural dissolution of granitic
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rocks is the feature that most influences the study of the hydrogeochemical character in this
region.
Keywords: Groundwater quality, hydrochemical evolution, Gardunha mountain
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INTRODUÇÃO
O conhecimento detalhado da composição química típica de uma água à saída
da captação é fundamental para o estudo
e compreensão do seu quimismo e imprescindível para a despistagem de indícios de
poluição ambiental e de fenómenos de degenerescência e evolução químicas, Machado
(1999).
Assim e ainda com o objectivo de contribuir para o conhecimento hidrogeológico
da Serra da Gardunha apresentam-se os resultados de trabalhos efectuados em 12 captações do tipo furo vertical, 3 captações do
tipo furo semi-horizontal e 10 captações do
tipo nascentes localizadas no aquífero superficial de Castelo Novo (Fundão).
A área em estudo estende-se entre os
paralelos 40º03’N e 40º06’N e os meridianos
7º32’W e 7º29’W.
ENQUADRAMENTOS DA ÁREA EM
ESTUDO
A Serra da Gardunha corresponde a
uma unidade estrutural perfeitamente individualizada, do Maciço Ibérico, e encon-
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tra-se limitada por diversas depressões nas
quais se destaca a SE a bacia hidrográfica
de cabeceira da Ribeira de Alpreade, onde
se localiza a Vila de Castelo Novo.
Esta serra é caracterizada fisicamente
por um relevo acentuado, apresenta a Oeste
formações antigas compostas por xistos
metamórficos e a Este terrenos ígneos granitóides, culminando à cota 1227m.
As captações em estudo localizam-se
todas em formações graníticas Hercínicas
(Fig. 1) de texturas variadas e um quimismo
de tendência calco-alcalina. Localmente
formam duas séries graníticas distintas, embora, do ponto de vista genético-tectónico
e químico-mineralógico pareçam entroncar
num ramo único, dentro do orógeno hercínico: (1) granitos com megacristais de biotiteoligoclase; (2) granitos postectónicos em
maciços circunscritos, geralmente biotíticos
e frequentemente com megacristais. Quanto
aos constituintes mineralógicos essenciais
possuem quartzo, oligoclase, microclina,
microclina-pertite, albite-oligoclase e biotite. Como elementos acessórios contam-se
moscovite, apatite, zircão, turmalina, magnetite, ilmenite, pirite, fluorite (Ribeiro et al.
1979).

Fig. 1. Localização da área
em estudo.
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As rochas graníticas e os terrenos envolventes encontram-se afectados por acções
tectónicas hercínicas e tardi-hercínicas que
originaram metamorfismo, dobramento
e fracturação. Esta última é registada pela
presença de falhas largamente espalhadas
em toda a área, de rumos gerais NNE-SSW
e NE-SW, onde se encontram por vezes
instalados filões pegmatíticos, aplito-pegmatíticos e hidrotermais de quartzo (Ribeiro et al. 1979).
Dos elementos climáticos disponíveis para
a caracterização da zona em estudo, usaramse os elementos de precipitação registados
na estação meteorológica de Castelo Novo
13M/03G (INAG, 2009), correspondendo a
uma série de valores de 72 anos (1931/1932
a 2007/2008). Para o cálculo do balanço hidrológico sequencial mensal, utilizou-se a
metodologia proposta por Thornthwaite e
Mather (1957 in Lencastre e Franco 1984) e
dos resultados, verifica-se a ocorrência de um
período seco e um período húmido, sendo o
primeiro traduzido pelos défices hídricos de
297,9 mm/ano, que vai de Junho a Setembro,
atingindo o valor máximo de 138.2 mm em
Agosto, e o segundo, o período húmido, traduzido pelo superavit hídrico de 885,6 mm/
ano, que vai de Outubro a Maio, verificandose o excesso máximo de água de 209,2 mm em
Março. Salienta-se ainda que do balanço hidrológico realizado, considerando o valor de
100 mm para a capacidade máxima de água
no solo utilizável pelas plantas, obtiveram-se
valores de 831,5 mm/ano para a evapotranspiração potencial e 555,6 mm/ano para a
evapotranspiração real.
Sobre as características hidráulicas do
aquífero, foram realizados 10 ensaios de
caudal nas captações e após a sua interpre-

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

tação aplicando-lhes os métodos de Theis,
Cooper-Jacob e recuperação de Theis, num
todo, admite-se corresponder a um aquífero
do tipo freático fissural, com condutividade
hidráulica que variam entre 3,0 m/d e 0,01
m/d e valores de transmissividade que oscilam entre 55,0 m2/d e 0,3 m2/d.
O fluxo subterrâneo não é muito profundo, como o atesta em especial a baixa mineralização da água, considerando-se assim
que se está na presença de um aquífero de
águas normais e superficiais, contendo principalmente águas de infiltração e circulação
local, com tempos de residência curtos.
As velocidades de escoamento são genericamente médias a elevadas, dado o tipo
de permeabilidade por fissuras; a manutenção dos caudais mesmo durante a época
seca, deve-se muito provavelmente à capacidade de regularização das zonas de alteração que cobrem algumas áreas de recarga.
Nos períodos secos, sobretudo, a permeabilidade por porosidade das zonas de alteração
desempenha um papel muito importante,
embora seja a circulação através das fracturas que condicionam todo o funcionamento
hidráulico.
CARACTERIZAÇÃO HIDROQUÍMICA
Com objectivo de caracterizar a água
do aquífero superficial de Castelo Novo
realizaram-se um total de 50 análises físico
químicas de elementos maiores e menores de
água recolhida durante o período de Abril a
Dezembro de 2008, nos 25 pontos de água
monitorizados.
Na Tabela 1 apresenta-se, a síntese estatística dos resultados das análises físicoquímicas realizadas.
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Parâmetro

Unidades

Mínimo

q1

Média

Mediana

q3

Máximo

pH

(-)

5.34

5.66

5.76

5.77

5.87

6.19

Desv.
Padrão
0.17

Cond.

μS/cm
mg/l
CaCO3
mg/l

20

22

24

23

26

30

3

10

2.0

2.5

3.4

3.0

4.1

5.2

0.1

0.0

9.5

12.7

13.9

13.5

14.7

18.4

2.0

4.0

Resid. Seco
Mineralização
Cl-

mg/l

21.5

26.0

28.0

27.0

29.5

36.0

3.8

14.5

mg/l

24.2

28.9

31.6

30.5

33.9

41.3

4.8

22.8

mg/l

1.9

2.0

2.3

2.3

2.5

2.6

0.2

0.0

HCO3-

mg/l

4.2

5.5

7.2

7.0

8.5

11.8

2.0

4.2

SO42-

mg/l

0.2

0.3

0.4

0.4

0.5

0.6

0.1

0.0

NO3-

mg/l

1.68

1.95

2.10

2.10

2.30

3.69

0.44

0.20

Na+

mg/l

2.6

3.4

3.7

3.6

3.9

4.7

0.5

0.3

K+

mg/l

0.29

0.33

0.39

0.41

0.43

0.51

0.06

0.00

Mg2+

mg/l

0.14

0.21

0.30

0.27

0.39

0.65

0.12

0.01

Ca2+

mg/l

0.51

0.64

0.81

0.75

0.88

1.44

0.23

0.05

Cr

mg/l

0.09

0.10

0.20

0.20

0.24

0.50

0.13

0.02

Cu

mg/l

0.2

0.2

0.5

0.3

0.5

2.2

0.4

0.2

Rb

mg/l

1.4

1.6

1.8

1.9

2.0

2.4

0.3

0.1

Sr

mg/l

2.4

2.7

3.2

3.0

3.3

4.9

0.7

0.5

Pb

mg/l

0.01

0.05

0.09

0.06

0.10

0.20

0.08

0.01

Dureza
Si

Variância
0.03

Tabela. 1. Estatísticos básicos principais das análises físico-químicas.

Os elementos analisados, quer maiores
e menores, encontram-se quase na totalidade dentro dos parâmetros admissíveis em
termos de água para consumo humano de
acordo com o Decreto-Lei nº 306/2007 de 27
de Agosto (Tabela 2). As
��������������������
situações que merecem alguma referência, se assim se puder
considerar, são o pH e a dureza.
Em relação ao pH os valores encontrados nas águas estudadas variam entre 5.34 e
6.19, estando deste modo fora do intervalo
paramétrico definido no preceituado Decreto-Lei. Segundo a classificação de Mendes
e Oliveira (2004) os valores encontrados
reflectem a presença de uma água siliciosa,
a qual é corroborada natureza litológica
da área em estudo por onde circula a água.
Ainda segundo os mesmos autores, Mendes
e Oliveira (2004), os efeitos destes valores de
pH na água de consumo humano, não têm

efeitos directos sobre a saúde do consumidor. A única ressalva será para valores de
pH mais baixos que 5, águas ligeiramente
ácidas, podendo originar processos por vezes graves de corrosão de tubagens metálicas, que eventualmente se traduzem depois
na existência de teores elevados de chumbo,
cádmio ou outros metais pesados, presentes
por essa causa nas águas de consumo.
Sobre a dureza os valores obtidos nas
águas estudadas variam entre 2 e 5.2 mg/l de
CaCO3, encontrando-se assim, estas concentrações, muito abaixo do intervalo estipulado no preceituado Decreto-Lei. No entanto,
entende-se que a presente situação é irrelevante dado que os teores de dureza variam,
significativamente, com a natureza geológica
dos terrenos atravessados, ou com os quais
a água esteve em contacto. Uma água dura
aparece, geralmente, em zonas onde os solos
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sejam calcários ou dolomíticos. Uma água
doce ou macia pode aparecer em regiões nas
quais predominam solos graníticos. Ainda
sobre este assunto, Mendes e Oliveira (2004)
classificam as águas com teores de dureza
Parâmetro
pH
Condutividade
Dureza
Na
Ca
Mg
ClSO42Cr
Cu
Pb

Unidades
mS/cm a 20º
mg/l CaCO3
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

inferiores a 150 mg/l de CaCO3 como águas
de boa qualidade, não tendo qualquer tipo
de consequências negativas para a saúde humana.

Valor paramétrico
entre 6,5 e 9
2500
entre 150 e 500
200
100
50
250
250
50
2
25

Observações
Nota 1 e 5
Nota 1
Nota 1 e 2
Nota 1 e 2
Nota 1 e 2
Nota 1
Nota 1
Nota 3
Nota 3
Nota 3 e 4

Tabela. 2. Valores paramétricos de uma água para consumo humano, de acordo com o Decreto-Lei Nº
306/2007 de 27 de Agosto, em vigor em Portugal.
Notas: 1 — A água não deve ser factor de deterioração dos materiais com os quais está em contacto, ou seja,
deve ser desejavelmente equilibrada. Para verificar esta propriedade, podem ser utilizados diversos métodos,
nomeadamente o índice de Langelier (IL), que, desejavelmente, deve estar compreendido entre - 0,5 < IL < +
0,5. 2 — Quando um sistema de abastecimento é gerido apenas por uma entidade gestora, estes parâmetros devem ser também determinados a montante da distribuição, no âmbito do programa de controlo operacional.
3 — No caso das entidades gestoras em baixa, o valor aplica -se a uma amostra de água destinada ao consumo
humano obtida na torneira,por um método de amostragem adequado, e recolhida de modo a ser representativa do valor médio semanal ingerido pelos consumidores. Sempre que apropriado, os métodos de amostragem
e de controlo serão postos em prática de maneira harmonizada, a elaborar de acordo com o n.º 4 do artigo 7.º
da Directiva n.º 98/83/CE, devendo até lá as entidades gestoras seguir as recomendações emanadas pela autoridade competente. Para as entidades gestoras em alta, não há um método de amostragem específico, o que não
as isenta da pesquisa destes parâmetros. 4 — Quanto à água a que se referem as alíneas a), b), c), d) e f) do n.º 2
do artigo 10.º, este valor deve ser respeitado, o mais tardar, 15 anos civis após a entrada em vigor da Directiva
n.º 98/83/CE. No período compreendido entre 5 e 15 anos após a entrada em vigor da Directiva n.º 98/83/CE,
o valor paramétrico para o chumbo é de 25 μg/l Pb. Devem ser tomadas todas as medidas necessárias para
reduzir, tanto quanto possível, a concentração do chumbo na água destinada ao consumo humano durante o
período necessário ao cumprimento do valor paramétrico. A aplicação destas medidas deve, prioritariamente,
privilegiar os pontos em que as concentrações de chumbo na água destinada ao consumo humano são as mais
elevadas. As entidades gestoras devem seguir as recomendações emanadas pela autoridade competente no que
diz respeito à amostragem. 5 — Para a água sem gás contida em garrafas ou outros recipientes, o valor mínimo
do pH pode ser reduzido para 4,5 unidades. Para a água, em garrafas ou outros recipientes, naturalmente rica
ou artificialmente enriquecida em dióxido de carbono, o valor mínimo pode ser mais baixo.
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Em termos de classificação e de acordo
com a composição iónica maioritária, tal
como se pode verificar nos diagramas de
Piper e de Schoeller modificado representados nas Figuras 2 e 3, respectivamente,
as águas dos vários sectores, no geral, classificam-se como bicarbonatadas sódicas,
pertencente à família das silicatadas, dada a
percentagem de SiO2 em relação à mineralização total ter muito significado. Este teor
de sílica poderá estar associado à hidrólise
dos minerais silicatados presentes nas rochas ígneas podendo este processo contribuir igualmente para o aumento do teor de
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HCO3- e metais alcalinos (Na++K+) ou alcalino terrosos (Ca2++Mg2+).
No respeitante à mineralização total,
as águas são hipossalinas, sendo o resíduo
seco a 180ºC igual ou inferior a 36 mg/l. As
águas apresentam reacção levemente ácida,
variando o pH entre 5.34 e 6.19, são doces
e brandas possuindo uma dureza (CaCO3)
inferior a 10 ppm.
Sob o ponto de vista químico, a sua
composição relativa pode ser expressa por
ordem decrescente de importância, sob a
forma HCO3->Cl->NO3->SO42- para os aniões e Na+>Ca2+> K+>Mg2+ para os catiões.

Fig. 2. Diagrama de Piper para as águas subterrâneas em estudo.
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Fig. 3. Diagrama de Schoeller modificado para as águas subterrâneas em estudo.

Da interpretação das análises físicoquímicas, efectuadas ao longo do presente
estudo, verifica-se que existe uma relativa
constância temporal das características
químicas dos diferentes elementos, podendo-se assim proceder a uma caracterização
hidrogeoquímica e a definição dos teores de
base destes aquíferos, em qualquer altura do
ano, sem perda de representatividade dos
dados.
ANÁLISE MULTIVARIADA
Um dos problemas fundamentais associados a qualquer diagnóstico ambiental,
prende-se com o grande volume de dados a
tratar. A extensa dimensão das tabelas, tanto
pelo número de amostras como de variáveis,
inviabiliza qualquer pesquisa “manual” de
relações, tornando-se necessário o recurso
a técnicas matemáticas de tratamento de
dados que sintetizem, com um mínimo de
perda, a informação mais relevante. Tais

técnicas, de objectivo descrito, pertencem à
família dos Métodos Factoriais de Análise
de Dados, onde a Análise em Componentes
Principais está incluída.
O objectivo da análise factorial é estudar
quimismo do aquífero e explicar a variância
dos dados através de um pequeno número
de factores (Ruiz et al. 1990). A aplicação
dos métodos de análise factorial a estudos
hidrogeoquímicos de aquíferos apresenta
sucesso inegável (Lawrence and Upchurch
1976; Usunoff and Guzman 1989; Jayakumar and Siraz 1997; Chan-ho Jeong 2001;
Yammani et al. 2008).
Com o objectivo de esclarecer as relações
entre as variáveis nas amostras de água subterrânea, caracterizou-se cada uma das matrizes geradas a partir do binómio amostras
versus variáveis (50 x 14, sendo 50 o número
de amostras e 14 o número de variáveis).
As tabelas 2 e 3 apresentam, respectivamente as coordenadas das variáveis nos eixos
factoriais, o valor próprio e a percentagem
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da variância explicada para cada um dos
eixos factoriais resultantes da Análise em
Componentes Principais das 50 amostras de
água subterrânea.
De uma primeira análise verifica-se que
os 4 primeiros factores explicam 82.84% da
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variância total. A utilização deste método
permitiu assim a redução da “dimensionalidade” do problema (14 variáveis originais)
para apenas 4 variáveis “latentes”.

Variável
Factor 1
Factor 2
SiO2
0,90
-0.04
Cl
0,55
0.47
HCO30.93
-0.15
SO42-0.62
-0.01
NO30.04
0.30
Na+
0.89
-0.01
+
K
0.45
0.13
Mg2+
0.50
-0.15
2+
Ca
0.92
-0.01
Cr
0.03
-0.77
Cu
-0.02
-0.83
Rb
0.87
-0.06
Sr
0.86
-0.06
Pb
-0.04
-0.88
Tabela. 3. Coordenadas das variáveis nos eixos factoriais.
Factor
1
2
3
4

Valor Próprio
5.97
2.43
1.96
1.25

Variância %
42.61
17.33
14.00
8.90

Factor 3
-0.11
-0.42
0.23
-0.33
-0.34
-0.26
-0.73
0.79
0.13
-0.12
-0.27
-0.25
0.20
-0.24

Factor 4
-0.28
0.08
-0.12
-0.05
0.85
-0.13
-0.23
0.16
0.21
-0.21
0.31
-0.03
0.34
0.17

Variância cumulada%
42.61
59.94
73.94
82.84

Tabela. 4. Resultados da ACP

Nas figuras 4a) e 4b) apresentam-se
a projecção das diferentes variáveis no
primeiro e segundo planos factoriais, definidos respectivamente pelos factores 1 e 2 e
pelos factores 1 e 3. Esta visualização das
projecções das variáveis no plano permite
distinguir as proximidades e oposições existentes entre elas. O primeiro plano factorial constituído pelos factores 1 e 2, contêm
59.94% da informação contida na matriz de
correlação.

Factor 1 explica 42,61% da variância
total e inclui as variáveis SiO2, HCO3-, Na+,
Ca2+, Rb, Sr, Cl-, SO42- e Mg2+.
A associação (SiO2, HCO3-, Na+, Ca2+,
Rb, Sr) está fortemente correlacionada com
o factor 1. Esta associação caracteriza a
composição química da água, cuja origem
deverá ser encontrada na geologia da região,
nomeadamente na interacção água/rocha.
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Fig. 4 a) Projecção das variáveis no 1º plano factorial; b) Projecção das variáveis no 2º plano factorial

Esta associação materializa o processo
de dissolução da rocha. Os minerais silicatados presentes no granito são a principal
fonte da sílica na água subterrânea.
A alteração do granito é a principal fonte da presença do ião HCO3-. A infiltração
das águas superficiais contendo CO2 ataca
agressivamente os minerais aluminosilicatados, tais como as micas e os feldspatos
presentes, libertando catiões como o Ca2+ e
o Mg2+ para a água. Como consequências
desta dissolução incongruente verifica-se
um aumento do pH e da concentração de
HCO3- na água subterrânea (Freeze and
Cherry 1979). A presença do sódio e do
cálcio deve-se à dissolução incongruente
das plagioclases (Saether and Caritat 1997).
Os iões Cl- e Mg2+ apresentam-se moderadamente correlacionados com o factor 1 e
o ião SO42- encontra-se correlacionado com
o factor 1 com peso negativo, reflectindo assim a classificação hidroquímica obtida pelo
diagrama de Piper. O factor 1 indica claramente a interacção água/rocha.
Factor 2 explica 17,33% da variância total e inclui as variáveis Cr, Cu e Pb.

A associação (Cr, Cu, Pb) encontra-se
fortemente correlacionada com o factor 2.
Este factor poderá indicar o processo de lixiviação do solo. Os metais pesados no solo
podem estar presentes em minerais primários e secundários, precipitados, adsorvidos,
na solução do solo ou em microrganismos,
plantas e animais.
Factor 3 explica 14,00% da variância total e inclui as variáveis K+ e Mg2+.
O factor 3 explica o ião K+ em oposição
ao ião Mg2+. A presença do K+ poderá deverse à dissolução das moscovites e da ortoclase
presentes no granito. A grande resistência do
K+ à alteração e a sua fixação nos minerais de
argila formados pelos processos de alteração
(Goldich 1938), poderão explicar este factor.
Factor 4 explica 8,90% da variância total
e inclui a variável NO3-.
O ião NO3- está fortemente correlacionado com o factor 4. Este factor poderá
caracterizar a ausência da componente poluitiva da água por parte deste elemento. Salienta-se que a concentração deste elemento
químico encontra-se muito abaixo do valor
paramétrico referido da Tabela 2.
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CONCLUSÃO
Sobre a qualidade da água no maciço
granítico da Serra da Gardunha, nomeadamente no sector de Castelo Novo, enfatizase em especial que pelas análises físico-químicas efectuadas em captações seleccionadas, à partida representativas, que todas as
águas são de fácies bicarbonatada sódica,
sendo águas de muito baixa mineralização,
com valores iguais ou inferiores a 41,3 mg/l.
A natureza litológica da Serra da Gardunha, no seu sector granítico, fornece
abundantemente silicatos de alumínio com
catiões alcalinos e alcalino terrosos que por
hidrólise permite a libertação de Sílica, Cálcio, Sódio e Potássio. Estes são solubilizáveis
facilmente em meio ácido moderado, passando para a água circundante. Do ataque
químico aos minerais das rochas resultam
resíduos insolúveis formados por sílica e por
minerais do grupo das argilas.
A análise factorial permitiu estudar a
correlação entre as variáveis analisadas e
estabelecer a estrutura de distribuição destas. Foram obtidos 4 factores que explicam e
identificam a origem da presença dos iões na
água subterrânea. O factor 1 reflecte a assinatura da interacção água/rocha. O factor 2
materializa o processo de lixiviação dos metais pesados do solo. O factor 3 representa o
processo de dissolução das moscovites e da
ortoclase presentes no granito. Ao factor 4
é imputado a ausência do carácter poluitivo
materializado pela fraca concentração do
ião NO3-.
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Abstract
The spatial variability of several soil attributes (bulk density, penetration resistance, water
content, organic matter content and pH) as well as soybean yield have been assessed during the
2007/08 growing season, in Selvíria (MS) in a Hapludox (Typic Acrustox), under no tillage. The
objectives were to assess the spatial variability of soil and plant parameters at the small plot scale
and to select the best soil attribute explaining most the variability of agricultural productivity.
Soil and plant were sampled on a grid with 121 points within a plot of 25,600 m2 in area and
slope of 0.025 mm-1 slope. Medium and low coefficients of variation were obtained for most of
the studied soil attributes as expected, due to the homogenizing effect of the no-till system on the
soil physical environment. From the standpoint of linear regression and spatial pattern of variability, productivity of soybeans could be explained according to the hydrogen potential (pH).
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Results are discussed taken into account that the soybean crop in no-tillage is widely used in
crop-livestock integration on the national scene.
Key words: soil management, soil quality, precision agriculture, kriging
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INTRODUÇÃO
Na safra 2006/07 o Brasil figurou como
o segundo produtor mundial de soja, com
uma área de 20,7.106 ha, equivalente à produção de 58,4.106 t. No Brasil, a soja responde por 94,5% das oleaginosas cultivadas,
constituindo-se numa das mais tecnificadas
culturas, tornando-se o principal produto
agrícola de exportação. Nos últimos anos
houve um aumento considerável da sua área
cultivada, inclusive com a abertura de novas fronteiras agrícolas, como é o caso do
Cerrado e da Amazônia. Por outro lado, a
sua crescente utilização, na recuperação do
solo degradado, por meio do seu emprego
na rotação de culturas junto com a pastagem, constitui-se numa excelente alternativa
para o uso agrícola, sobretudo por explorar
o desejado aspecto da capacidade de fixação simbiótica do nitrogênio atmosférico.
O grão da soja constitui-se numa excelente
fonte de proteína e óleo vegetal, atendendo
satisfatoriamente as exigências alimentares
humanas e animais. Atualmente, dos pontos de vista alimentar e econômico, é a mais
importante oleaginosa cultivada no mundo
(EMBRAPA, 2008; Rosa Filho, 2008).
A resistência à penetração é um dos
atributos físicos mais adotados como indicativo da compactação do solo. Apresenta
relações diretas com o crescimento das plantas, sendo mais eficiente na identificação
da compactação quando acompanhada da
umidade e da densidade do solo (Freddi
et al., 2006). Fisicamente estabelecida pela
pressão, ela é dada pela razão entre a força
necessária para a penetração de uma haste
metálica do penetrômetro, provida de um
cone na sua extremidade, cuja área basal é
conhecida e constante. Sua avaliação deve
ser concomitantemente à da umidade do
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solo, uma vez que eles variam de forma inversamente proporcional. Por outro lado,
a referida resistência varia positivamente
com a densidade do solo (Bengough et al.,
2001). Os níveis críticos de resistência para
o crescimento radicular das plantas variam
com o tipo de solo e com a espécie cultivada.
Entretanto, quando obtida no momento em
que a umidade do solo estiver equivalendo
2/3 da microporosidade total (solo friável/
macio), a maioria dos trabalhos adota a
seguinte classificação da resistência à penetração (RP), estabelecida por Arshad et al.
(1996): a) extremamente baixa: RP < 0,01
MPa; b) muito baixa: 0,01 £ RP < 0,1 MPa;
c) baixa: 0,1 £ RP < 1,0 MPa; d) moderada:
1,0 £ RP < 2,0 MPa; e) alta: 2,0 £ RP < 4,0
MPa; f) muito alta: 4,0 £ RP < 8,0 MPa e
g) extremamente alta: RP ≥ 8,0 MPa. Por
outro lado, pesquisas recentes (Freddi et al.,
2006; Souza et al., 2006) têm mostrado que
a resistência à penetração geralmente aumenta com a compactação do solo devido
ao concomitante incremento da densidade,
assim como com o decréscimo da umidade.
Seu aumento é indesejável para o crescimento das plantas por causar redução do crescimento radicular. Portanto, a resistência
mecânica do solo à penetração tem apresentado elevada correlação inversa com a produtividade vegetal.
A densidade do solo é de grande importância para os estudos agronômicos, pois
permite avaliar atributos tais como a porosidade, condutividade hidráulica, difusividade do ar, entre outros, além de ser utilizada
como indicador do estado da compactação
do solo (Kiehl, 1979). Por possuir estreita relação com outros atributos, a grande
maioria das pesquisas converge para o fato
de que com o seu aumento ocorre uma diminuição da porosidade total, macroporo-
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sidade, condutividade hidráulica, absorção
iônica, assim como, com o conseqüente aumento da microporosidade e da resistência
mecânica à penetração do solo. Tal fato viria a desencadear, no geral, uma diminuição
da produtividade agrícola (Mercante et al.,
2003; Secco et al., 2005; Santos et al., 2006).
A redução da matéria orgânica do solo influencia num aumento da densidade do solo.
A recuperação e a manutenção dos teores de matéria orgânica do solo, com as
devidas repercussões sobre sua capacidade
produtiva, podem ser alcançadas pela utilização de pastagens. Também, pelo uso de
sistemas agrícolas intensivos, que preconizam o mínimo e/ou nenhum revolvimento,
assim como, por sistemas de preparo que
exigem a presença de elevadas quantidades
de resteva da cultura antecedente (Bayer;
Mielniczuk, 1999).
Ainda, o pH influencia a atividade de
microrganismos do solo que estão ligados
com a mineralização da matéria orgânica,
nitrificação, fixação biológica de nitrogênio
e infecção do sistema radicular com micorrizas, que aumentam a disponibilidade de nutrientes. É, portanto, uma das propriedades
químicas do solo mais importantes para a
determinação da produção agrícola (Fageria; Santos, 2000).
Na geoestatística a variabilidade espacial
pode ser representada por mapas, confeccionados a partir de estimativas efetuadas à variável estudada, sendo essa técnica definida
como interpolação por krigagem. Por outro
lado, se a partir de estimativas de duas variáveis que se correlacionem (primária e secundária), essa técnica denomina-se co-krigagem. Elas podem ser descritas como métodos que minimizam a variância estimada por
meio de análise de regressão, levando-se em
conta a dependência entre os dados distribu-
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ídos no espaço. Essas técnicas de montagem
são embasadas em estimadores de variáveis
regionalizadas, envolvendo estimação de
pontos, ou áreas, e assumindo que as amostras são normalmente distribuídas e estacionárias. Desta forma, são capazes de prever
o comportamento do fenômeno em estudo
(Tragmar et al., 1985). Assim, as interpolações por krigagem, e por co-krigagem, estão fortemente associadas aos modelos de
semivariogramas ajustados, que podem ser
avaliados por meio da validação cruzada.
Na sua análise, cada ponto contido dentro
do domínio espacial é removido individualmente, sendo seu valor estimado por meio
da krigagem como se não existisse. Portanto,
pode-se construir um gráfico de valores estimados versus valores observados, para todos
os pontos. Do conjunto de duplas (valores
estimados e valores observados) de todas as
amostras, calculam-se dados estatísticos básicos (média, variância dos desvios), com o
objetivo de aferir a qualidade do modelo escolhido para o semivariograma (GS+, 2004).
Diante do exposto, a presente pesquisa,
realizada num Latossolo Vermelho Distroférrico sob plantio direto, na Fazenda de
Ensino e Pesquisa da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (FEIS/UNESP), município de Selvíria (MS), objetivou: analisar
a variabilidade dos atributos estudados da
planta e do solo; definir as correlações lineares e espaciais entre a produtividade da soja
com os atributos do solo pesquisado, e pesquisar, entre os atributos estudados do solo,
aquele que melhor se apresente para explicar a variabilidade da produtividade da soja.
MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi realizado na área
experimental da Fazenda de Ensino e Pes-
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quisa – Setor de Produção Vegetal, da Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (FE/
UNESP), localizada no município de Selvíria (MS), entre as latitudes de 20°18’05”S e
20°18’28”S e as longitudes de 52°39’02”W e
52°40’28”W. Sua precipitação média anual é
de 1300 mm, enquanto que a temperatura
média é de 23,7 °C. O tipo climático é Aw,
segundo Koeppen, caracterizado como tropical úmido com estação chuvosa no verão
e seca no inverno. O solo no qual a malha
experimental foi instalada é um Latossolo
Vermelho Distroférrico típico argiloso, A
moderado, hipodistrófico, álico, caulinítico,
férrico, muito profundo, moderadamente
ácido (Typic Acrustox), com declive homogêneo de 0,025 m m-1 (EMBRAPA, 2006).
Sua vegetação natural é do tipo Cerrado, caracterizada por apresentar árvores de porte
médio (3-5 m) e gramíneas na superfície. O
solo no qual foi estabelecida à pesquisa vem
sendo utilizado com a sucessão das culturas
do milho (verão) e feijão (inverno) há pelo
menos vinte anos. Nos primeiros quinze
anos foi realizado o preparo convencional
para ambas as culturas, ao passo que nos
cinco últimos foi o sistema plantio direto.          
A planta-teste pesquisada foi à soja
(Glycine max - L. Merril), cultivar Conquista, cujo cultivo foi conduzido segundo as
instruções agrícolas para as principais culturas econômicas do Estado de São Paulo
(Fahl et al., 1998). O espaçamento entre linhas foi de 0,45 m, com uma densidade final
de 16 plantas por metro na linha de semeadura. Na adubação de plantio foram utilizados 250 kg ha-1 da formulação 8-28-16.
Para o tratamento da semente foi utilizado
o fungicida carboxina (200 g ia 100 kg-1 de
sementes) e o inoculante líquido (Rhizobium
sp) contendo 3.109 células por grama de semente.
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Foram definidas as direções x e y do
sistema de coordenadas cartesianas, num
lançante da cultura da soja. Para tanto, foi
utilizado o nível ótico comum, efetuando-se
o estaqueamento global da malha experimental no final do ciclo da cultura. A grande malha experimental foi constituída de 9
linhas e 9 colunas, de formato quadrado e
contendo 81 pontos amostrais, espaçados de 20 em 20m em ambos os eixos. A
área global do estudo foi de 25600 m2. Entretanto, foram alocadas por sorteio, dentro da grande malha, mais sub-malhas de
refinamento, visando detalhar o estudo da
dependência espacial dos dados, para condições do espaçamento entre pontos menores do que 8m. Cada sub-malha teve pontos
espaçados de 6,67 em 6,67 m, num sub-total
de 40 pontos. O total de pontos amostrais
da malha foi de 121.
Os atributos pesquisados do solo e da
planta foram todos individualmente coletados no entorno de cada ponto amostral
da malha experimental. Os atributos do
solo foram: a) densidade do solo (DS), b)
resistência à penetração (RP), c) umidade
gravimétrica (UG), d) umidade volumétrica
(UV), e) matéria orgânica (MO), e f) potencial hidrogenionico (pH) coletadas em março de 2008 em duas profundidades, a saber:
a) 0-0,10 m, e b) 0,10-0,20 m. O da planta foi
à produtividade de grãos (PG), coletada em
quatro linhas de semeadura, as quais abrigaram uma largura de 1,80 m e uma área útil
de 3,24 m2.
As amostras de solo, originadas de monólitos com estruturas indeformadas, foram
para a DS e a UV. Desta forma, a densidade do solo foi determinada pelo Método
do Anel Volumétrico, relacionada em [kg
dm-3], enquanto que a umidade gravimétrica
foi determinada com balança analítica, com
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precisão de +/- 0,005g, relacionada em [kg
kg-1]. Todas foram determinadas conforme
EMBRAPA (1997). A UV foi determinada
pelo seguinte cálculo, relacionado em Kiehl
(1979):
UV=UGxDS ...................................(01)
onde: UV é a umidade volumétrica [m3
-3
m ], UG é a umidade gravimétrica [kg kg1
], e DS é a densidade do solo [kg dm-3]. Os
dados da RP foram obtidos com o penetrômetro de impactos e calculados segundo a
seguinte expressão contida em Souza et al.
(2001):
RP={5,581+6,891x[N/(P-A)x10]}
x0,0981 .................................................(02)
onde: RP é a resistência mecânica do
solo à penetração [MPa], N é o número de
impactos efetuados com o martelo do penetrômetro para obtenção da leitura, A e P
são, respectivamente, as leituras antes e depois da realização dos impactos [cm]. Tais
determinações foram efetuadas no Laboratório de Análises Físicas do Solo da Faculdade de Engenharia-FEIS/UNESP/Campus
de Ilha Solteira.
Já o pH foi determinado potenciometricamente em solução de CaCl2 0,01M (BRASIL, 1979), enquanto que o carbono orgânico
foi determinado pelo método da combustão
úmida, via colorimétrica, podendo resultar o
teor de matéria orgânica (MO) do solo pela
seguinte expressão (Raij et al., 1987):
MO = C x 1,724 x 10..........................(03)
onde: MO é o teor de matéria orgânica (g
dm-3) e C é o teor de carbono.
Para cada atributo estudado, efetuouse a análise descritiva clássica, com auxílio
do software estatístico SAS (Schlotzhaver;
Littell, 1997), em que foram calculados a
média, mediana, valores mínimo e máximo,
desvio-padrão, coeficiente de variação, curtose, assimetria e distribuição de freqüência.
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Posteriormente, realizou-se a identificação
dos outliers, efetuando a substituição dos
seus valores pelo valor médio dos circunvizinhos contidos na malha. Para testar a hipótese de normalidade, ou de lognormalidade,
realizou-se o teste de Shapiro e Wilk (1965)
a 1 %. Também, foi montada a matriz de
correlação, objetivando efetuar as correlações lineares simples para as combinações,
duas a duas, entre todos os atributos estudados. Assim, selecionaram-se aqueles de
maior correlação linear e que, portanto, poderiam apresentar semivariograma cruzado
e a conseqüente co-krigagem. Isoladamente
para cada atributo, foi analisada sua dependência espacial, pelo cálculo do semivariograma simples. Contudo, para aqueles que
apresentaram interdependência espacial,
calcularam-se também seus semivariogramas cruzados, com base nos pressupostos
de estacionaridade da hipótese intrínseca,
pelo uso do pacote Gamma Design Software
(GS+, 2004). Os ajustes dos semivariogramas simples e cruzados, em função de seus
modelos, foram efetuados prioritariamente
pela seleção inicial de: a) menor soma dos
quadrados dos desvios (RSS); b) maior coeficiente de determinação (r2), e c) maior avaliador da dependência espacial (ADE). A
decisão final do modelo que representou o
ajuste foi realizada pela validação cruzada,
assim como para a definição do tamanho da
vizinhança que proporcionou a melhor malha de krigagem e, ou, co-krigagem, realizadas por meio da krigagem em blocos. Para
cada atributo, foram relacionados o efeito
pepita (Co), o alcance (Ao) e o patamar (Co
+ C). A análise do avaliador da dependência
espacial (ADE) foi efetuada conforme a seguinte expressão (GS+, 2004):
ADE = [C/(C + Co)] . 100 ...............(03)
onde: ADE é o avaliador da dependência es-
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pacial; C, a variância estrutural; e C + Co,
o patamar. A interpretação proposta para o
ADE foi a seguinte: ADE ≤ 25 % indica variável espacial fracamente dependente; 25 % <
ADE ≤ 75 % indica variável espacial moderadamente dependente; e ADE > 75 % indica
variável espacial fortemente dependente. Por
outro lado, sabe-se que a validação cruzada
é uma ferramenta destinada a avaliar modelos alternativos de semivariogramas simples
e cruzados, que efetuarão, respectivamente,
a krigagem e a co-krigagem. Na sua análise, cada ponto contido dentro do domínio
espacial é removido individualmente, sendo
seu valor estimado como se ele não existisse.
Dessa forma, pode-se construir um gráfico de valores estimados versus observados,
para todos os pontos. O coeficiente de correlação (r) entre tais valores reflete a eficiência do ajuste, dado pela técnica da soma
dos quadrados dos desvios, representando a
equação de regressão linear em questão. Um
ajuste perfeito teria o coeficiente de regressão igual a 1 e a linha do melhor ajuste coincidiria com o modelo perfeito, isto é, com

o coeficiente linear igual a zero e o angular
igual a 1 (GS+, 2004). Assim, trabalhandose na obtenção do número ideal de vizinhos,
foram obtidos, por meio da interpolação, os
mapas de krigagem e de co-krigagem, para
análise da dependência e da interdependência espacial entre os atributos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A variabilidade de um atributo pode ser
classificada conforme a magnitude do seu coeficiente de variação (Freddi et al., 2006). Portanto, no Quadro1 a produtividade de grãos
(PG) apresentou média variabilidade, com
coeficiente de variação de 12%. Assim, esse
dado foi menor que o de Johann et al. (2004),
que os apresentaram com alta variabilidade
(23%), quando trabalharam num Latossolo
Bruno Distrófico na cidade de Cascavél (Paraná, Brasil), mas corrobora com os dados
de Rosa Filho (2008) que trabalhou em um
Latossolo Vermelho Distroférrico de Selvíria
obteve média variabilidade para a produtividade de grãos de soja que foi de 14%.

Medidas estatísticas descritivas
Atributo (a)

Valor
Média

Mediana
Mínimo

Máximo

Desvio
Padrão

Probabilidade
do teste(b)

Coeficiente
Variação
Curtose
(%)

Assimetria

Pr<w

DF

Atributos da planta
PG (kg ha-1)

4108

4052

2955

5474
483,0
11,7
Atributos do solo

0,249

0,479

0,0930

NO

DS1 (kg dm-3)
DS2 (kg dm-3)
RP1 (MPa)
RP2 (MPa)
UG1 (kg kg-1)
UG2 (kg kg-1)
UV1 (m³ m-³)
UV2 (m³ m-³)
MO1
(g dm-³)
(m³/m³))
dm3) (g dm-³)
MO2
dm3)
pH1
pH2

1,486
1,515
3,246
3,695
0,186
0,189
0,278
0,285
30,9
23,1
6,0
5,7

1,505
1,516
2,981
3,590
0,182
0,186
0,271
0,282
30,3
22,5
6,0
5,7

1,157
1,319
1,224
2,055
0,114
0,115
0,193
0,173
19,1
16,8
5,0
4,7

1,736
1,727
7,082
6,546
0,256
0,256
0,388
0,368
54,4
34,4
6,6
6,4

-0,188
0,584
-0,698
-0,391
0,595
0,772
0,043
0,717
1,210
-0,195
0,428
-0,432

-0,486
-0,063
0,063
0,107
0,448
0,262
0,371
0,017
0,525
0,394
-0,550
-0,351

0,027
0,125
0,164
0,810
0,002
0,050
0,112
0,061
0,014
0,022
0,034
0,093

TN
NO
LN
LN
TN
NO
LN
NO
TN
TL
TN
NO

0,126
0,072
1,299
0,929
0,024
0,022
0,039
0,032
5,924
3,816
0,306
0,378

8,4
4,8
40,0
25,2
13,2
11,8
14,0
11,3
19,1
16,5
5,1
6,5

Quadro 1: Análise descritiva inicial da produtividade da soja e dos atributos de um Latossolo
Vermelho Distroférrico de Selvíria (MS).
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A resistência à penetração (RP) apresentou-se com muito alta variabilidade para
a camada de 0-0,10 m, sendo de 40%, enquanto que para a camada de 0,10-0,20 m
o coeficiente de variação foi tido como alto,
sendo de 25%. Esses dados disconcordaram com aqueles de Mercante et al. (2003),
Johann et al. (2004) e Freddi et al. (2006),
respectivamente, de 15% obtido num Latossolo Vermelho Distroférrico, 16% num
Latossolo Bruno Distrófico e de 14% num
Latossolo Vermelho Distrófico. Contudo,
concordaram de Imhoff et al. (2000), Souza
et al. (2001, 2006) e Carvalho et al. (2002),
os quais variaram entre alto e muito alto,
respectivamente com valores de 71% obtidos num Nitossolo Vermelho Eutrófico, 2138% e de 51-110% num Latossolo Vermelho
Distrófico (Quadro 1).
Em relação à densidade do solo (DS),
todos apresentaram baixa variabilidade,
com coeficientes de variação entre 5-9%.
Assim, tais dados concordaram com aqueles de Imhoff et al. (2000), Souza et al.
(2001), Carvalho et al. (2002), Mesquita et
al. (2003), Johann et al. (2004), Secco et al.
(2005) e Santos et al. (2006), os quais variaram entre 4-9%, quando respectivamente
trabalharam com um Nitossolo Vermelho
Eutrófico, Latossolo Vermelho Distrófico,
Latossolo Vermelho Distroférrico, Latossolo Vermelho-Amarelo Distrófico, Latossolo
Bruno Distrófico, Latossolo Vermelho Distrófico e Latossolo Vermelho Distroférrico
(Quadro 1).
Em relação à umidade gravimétrica
(UG) e a umidade volumétrica (UV), todos
apresentaram variabilidade média, com coeficientes de variação entre 11-14%. Esses dados concordam com aqueles de Carvalho et
al. (2002), em um Latossolo Vermelho Distrófico sob preparo convencional, Santos et
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al. (2005), em um Latossolo Vermelho Distrófico sob preparo convencional e Freddi el
al. (2006), estudando um Latossolo Vermelho Distrófico sob preparo convencional que
variaram entre 5-16% (Quadro 1).
A matéria orgânica (MO) apresentouse com média variabilidade, sendo de 19 e
17%, nas camadas de 0-0,10 e 0,10-0,20 m,
respectivamente. Esses dados concordaram
com aqueles de Silveira e Cunha (2002), de
15% e 17% na profundidade de 0-0,05 m e de
15 e 16% na profundidade de 0,05-0,20 m,
respectivamente para os tratamentos: arado
de aveica e grade aradora, analisado em um
Latossolo Vermelho Perférrico (Quadro 1).
A variabilidade do potencial hidrogeniônico (pH) nas duas camadas de solo
estudadas foi baixa, com coeficientes de variação entre 5-7%. Desse modo, resultados
semelhantes foram conseguidos por Freddi
(2003) e Bezerra (2008), quando trabalharam em um Latossolo Vermelho Distroférrico sob preparo convencional e Latossolo
Vermelho Distrófico sob plantio direto, respectivamente, com coeficientes de variação
entre 4-7% (Quadro 1).
Quando uma variável estatística qualquer possuir distribuição de freqüência do
tipo normal, a medida de tendência central
mais adequada para representá-la deve ser
a média. Em contrapartida, ou será pela
mediana, ou pela média geométrica, caso
possua distribuição de freqüência do tipo
lognormal (Spiegel, 1985). Portanto, para
os atributos, produtividade de grãos (PG),
densidade do solo (DS2), umidade gravimétrica (UG2), umidade volumétrica (UV2) e
potencial hidrogenionico (pH2), as respectivas medidas de tendência central deverão
ser representadas pelos valores médios. Isso
por que, todos eles apresentaram distribuição de freqüência do tipo normal, com coe-
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ficientes de assimetria positiva entre 0,017 e
0,479, assim como a negativa entre -0,351 e
-0,063. Já os coeficientes de curtose positiva
ficaram entre 0,249 e 0,772, assim como as
negativas entre -0,432 e -0,391. Contudo, e
independentemente de tais coeficientes, todos foram significativos a 5% de probabilidade pelo teste de normalidade de Shapiro
& Wilk (1965), uma vez que a respectiva
probabilidade variou entre 0,048 e 0,125
(Quadro 1). Dessa forma, a distribuição de
freqüência do tipo normal, obtida para os
atributos estudados pelo presente, ficou de
acordo com os seguintes autores, classificados conforme o atributo: a) PG (Santos
et al., 2005; Marins, 2006; Carvalho et al.,
2006), b) DS2 (Mesquita et al., 2003; Marins, 2006 e Santos et al, 2006), c) UG2 (Carvalho et al., 2006 e Freddi et al., 2006), d)
UV2 (Marins, 2006), e e) pH2 (Reichart et
al., 2008; Montanari, 2009).
Porém, os atributos DS1, UG1, MO1 e
pH1, apresentaram distribuição de freqüência do tipo tendendo a normal, já RP1, RP2
e UV1 obtiveram distribuição de freqüência
do tipo lognormal e MO2 apresentou distribuição de freqüência do tipo tendendo a
lognormal (Quadro 1). Resultados distintos
para DS1 foram encontrados por Santos et
al. (2006), que obtiveram distribuição de freqüência do tipo normal estudando um Latossolo Vermelho Distroférrico de Selvíria.
Já para UG1, discorda de Veronese Júnior et
al. (2006) que encontraram uma distribuição
de freqüência do tipo normal num Latossolo Vermelho. Agora, a MO1 concorda com
os obtidos por Corá et al. (2004). Para RP1,
RP2 e UV1 concordam com os resultados
obtidos por Santos et al. (2005) que encontraram distribuição de freqüência o tipo lognormal num Latossolo Vermelho distrófico.
A MO2 discorda dos resultados obtidos por
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Souza et al. (1997), no qual foi lognormal
num Latossolo Vermelho (Quadro 1).
No Quadro 1, o valor médio da PG foi
de 4108 kg ha-1, ficando próximo daquele de
Secco et al. (2004), que foi de 3373 kg ha1
, quando utilizados seis cultivares de soja
submetida a diferentes estados de compactação no sistema plantio direto. Portanto,
no presente trabalho ele ficou 31,6% acima
da média nacional, que foi de 2809 kg ha-1
para a safra de 2006/07 (EMBRAPA, 2008).
Por outro lado, Oliveira e Moniz (1975)
efetuaram o levantamento pedológico detalhado dos solos da Estação Experimental
do Instituto Agronômico do Estado de São
Paulo, localizada em Ribeirão Preto. Dessa
forma, foram relatados, para um Latossolo
Vermelho Distroférrico e nas condições de
solo virgem e sob mata natural, valores da
porosidade total e da densidade do solo originados da secção de controle do perfil do
solo, respectivamente entre 0,582 a 0,671
m3 m-3 e de 0,98 e 1,13 kg dm-3. Portanto,
com base nessa caracterização, os valores
médios da densidade do solo do presente,
1,486 kg dm-3 (DS1) e 1,515 kg dm-3 (DS2),
apresentaram uma magnitude que indicou
compactação do solo nas camadas estudadas. Outrossim, no sistema plantio direto tal
compactação é originada pelo trânsito das
máquinas e implementos agrícolas, assim
como ao tempo de adoção deste sistema,
sem que, contudo, seja efetuada uma prática
conservacionista do solo que venha a reverter esse problema. Dessa forma, tais dados
ficaram de acordo com aqueles da pesquisa
de Secco et al. (2004), que encontraram valores de densidade do solo semelhantes e/ou
superiores a 1,45 kg dm-3, também para um
Latossolo Vermelho Distroférrico.
Bengough et al. (2001) relataram que a
condição ideal de umidade do solo, para a
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coleta dos dados de resistência à penetração,
deve ser quando ela estiver variando entre a
capacidade de campo e até com um terço a
menos de água, isto é, quando o solo ideal,
conceituado por Kiehl (1979), apresentar
uma umidade volumétrica na microporosidade variando entre 0,33 e 0,22 m3 m-3. Portanto, uma vez que a capacidade de campo
do solo em questão foi de 0,351 m3 m-3, devese salientar que os dados da presente pesquisa foram coletados em ótimas condições
de umidade volumétrica do solo, uma vez
que seus valores ficaram entre 0,278 m3 m-3
(RP1) e 0,285 m3 m-3 (RP2). Por outro lado,
quando utilizada a classificação de Arshad
et al. (1996), os altos valores da resistência
à penetração do solo (3,246 e 3,695 MPa,
respectivamente para RP1 e RP2) corroboraram que o solo estudado encontrava-se
compactado, de forma a suscitar que a produtividade de soja do presente estudo pôde
também não ter atingido seu máximo potencial, uma vez que pôde ter ocorrido um alto
impedimento mecânico ao desenvolvimento
de suas raízes (Quadro 1).
Beutler et al. (2006) analisaram a produtividade da cultura da soja (cv. Conquista)
em função do grau de compactação de um
Latossolo Vermelho Distrófico de Jaboticabal (SP). Foi observada uma produtividade
máxima de 1326 kg ha-1, equivalente a um
valor da resistência à penetração do solo
de 2,95 MPa. Por outro lado, Beutler et al.
(2007) também analisaram a produtividade
da cultura da soja (cv. IAC Foscarim 31) em
função do grau de compactação de um Latossolo Vermelho Eutroférrico de Jaboticabal (SP). Foi observada uma produtividade
máxima de 3175 kg ha-1, equivalente a um
valor da resistência à penetração do solo de
1,30 MPa, assim como de 3261 kg ha-1, equivalente ao valor da densidade do solo de 1,26
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kg dm-3. Portanto, em relação aos dois referidos trabalhos, os dados da PG, RP e da DS
do presente estudo (Quadro 1) tiveram as
seguintes performances. A PG média obtida
(4108 kg ha-1) foi 3 vezes superior àquela de
Beutler et al. (2006), assim como 1,3 vezes
superior àquela de Beutler et al. (2007). Já
a RP média obtida (3,470 MPa) foi 1,17 vezes superior àquela de Beutler et al. (2006),
assim como 2,70 vezes superior àquela de
Beutler et al. (2007). Também, a DS média
obtida (1,500 kg dm-3) foi 1,19 vezes superior àquela de Beutler et al. (2007). Portanto, na presente pesquisa, obteve-se uma PG
média de grãos de soja superior àquelas de
Beutler et al. (2006, 2007), em condições físicas do solo mais severas. Assim, uma vez
que o solo pesquisado encontrava-se substancialmente mais compactado do que nas
duas referidas condições, pode-se inferir que
outros fatores, que não a RP e a DS, limitaram de forma decisiva as produtividades de
soja obtidas por Beutler et al. (2006, 2007).
A umidade gravimétrica (Quadro 1)
apresentou valores de 0,186 kg kg-1 (UG1)
e de 0,189 kg kg-1 (UG2), concordando com
os estudos de Carvalho et al. (2002) e Freddi et al. (2006), que apresentaram aumento
destes valores em profundidade do solo. Por
outro lado, ficou diretamente relacionada
com o aumento da UV, as quais foram de
0,278 m3 m-3 (UV1) e de 0,285 m3 m-3 (UV2).
No Quadro 2, a correlação entre a PG e
os atributos do solo apresentou significância
exclusivamente para o par PG x UG2 (r =
-0,182*). Esta correlação inversa indica que
com aumento da UG2 ocorrerá à diminuição da produtividade da soja, provavelmente desencadeada pela menor respiração radicular que a compactação do solo proporcionou. Portanto, em relação à UG, esse fato
ficou em desacordo com os trabalhos Santos
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et al. (2005) e de Carvalho et al. (2006), os
quais, trabalhando com a produtividade de
grãos do feijão num Latossolo Vermelho
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distrófico de Selvíria (MS), obtiveram correlação não significativa com a umidade gravimétrica, respectivamente de -0,043 e 0,070.

Quadro 2. Matriz de correlação linear simples entre alguns atributos da produtividade da soja e de
um Latossolo Vermelho Distróférrico de Selvíria (MS).

No geral, as correlações entre os pares de
atributos do solo (Quadro 2) apresentaramse, quando analisados, com o sinal positivo
(correlação direta) ou negativo (correlação
indireta). Os de correlação direta, com os
respectivos valores do coeficiente de correlação, foram o DS1 x UV1 (0,441**), UG1 x
UV1 (0,740**), UG2 x UV2 (0,826**), UG2 x
MO2 (0,204*), UV2 x MO2 (0,198*) e MO1
x pH1 (0,219*). Já o de correlação indireta
foi DS2 x UG2 (-0,188*).
No Quadro 2, o par DS1 x UV1 apresentou correlação direta entre seus atributos.
Assim, com o aumento da DS ocorrerá um
aumento da UV, e vice-versa. Tal fato concordou com aquele de Rosa Filho (2008), o
qual, trabalhando com a produtividade de

grãos de soja num Latossolo Vermelho Distróférrico de Selvíria (MS), também obteve
correlação direta entre eles (r = 0,695**). Já
os pares UG2 x MO2 e UV2 x MO2 também
apresentaram correlação direta entre causa
e efeito, ou seja, com o aumento da umidade
do solo, tanto gravimétrica, como volumétrica, proporciona em um aumento da matéria orgânica. Resultados semelhantes foram
obtidos por Montanari (2009), trabalhando
num Latossolo Vermelho distroférrico sob
plantio direto para a cultura do feijão, no
qual, também obteve correlação direta entre
eles. Para o par MO1 x pH1 ocorreu também correlação positiva, em que Montanari
(2009) encontrou correlação direta entre eles
(r = 0,507**), isso pode ter ocorrido devido
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o aumento da quantidade de matéria orgânica, aumentando assim, a capacidade de
troca de cátions e consequentemente poderá
ocorrer uma elevação do potencial hidrogenionico do solo.
Já o par DS2 x UG2 apresentou correlação indireta entre seus atributos. Assim,
com o aumento da DS ocorrerá uma diminuição da UG, e vice-versa apresentando
um coeficiente de correlação de (-0,188**).
Tal fato concordou com aquele de Rosa Filho (2008), o qual, trabalhando com a produtividade de grãos de soja num Latossolo
Vermelho Distróférrico de Selvíria (MS),
também obteve correlação indireta entre
eles (r = -0,184**).
Ficou atestado que, com exceção da
DS2, UG1, UG2, UV1 e MO1 que apresentaram efeito pepita puro, todos os demais
atributos apresentaram dependência espacial (Quadro 3, Figura 1). No tocante ao

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

desempenho dos semivariogramas, a relação
decrescente deles, analisada pela grandeza do coeficiente de determinação espacial
(r2), foi a seguinte: 1) pH2 (0,993); 2) MO2
(0,966); 3) DS1 (0,938); 4) UV2 (0,883); 5)
pH1 (0,764) e 6) PG (0,547). Assim, em relação aos três primeiros, que tiveram elevados
coeficientes de determinação espacial, observou-se o seguinte. Para o primeiro (pH2),
seu r2 (0,993), que indicou ser tal atributo
o de melhor ajuste semivariográfico, concordou com aqueles observados por Freddi
(2003) no sistema de preparo convencional
que foi de 0,991 e Montanari (2009) no sistema plantio direto que foi de 0,979. Em relação ao ADE, o alto valor observado (95,0%)
também concordou com os referidos autores, nos quais os ADEs variaram entre 91,2
a 84,2%, respectivamente. O modelo esférico
ajustado para o pH2 ficou de acordo com o
observado por Freddi (2003).

Quadro 2. Matriz de correlação linear simples entre alguns atributos da produtividade da soja e de
um Latossolo Vermelho Distróférrico de Selvíria (MS).
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Fig. 1. Mapas de krigagem de alguns atributos da produtividade da soja e de um Latossolo Vermelho
distroférrico de Selvíria (MS).
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Para o segundo (MO2, Quadro 3), seu
r2 (0,966), que indicou ser tal atributo o segundo de melhor ajuste semivariográfico,
discordando daquele observado por Bezerra
(2008) que estudando um Latossolo cultivado com milho que foi semeado sobre pastagem irrigada não encontrou variabilidade
espacial para a matéria orgânica, apresentando efeito pepita.
Para o terceiro (DS1), seu r2 (0,938), que
indicou ser tal atributo o de melhor ajuste
semivariográfico, concordou com aqueles
observados por Santos et al. (2006) e Lima
et al. (2007), nos quais variaram entre 0,819
e 0,906. Em relação ao ADE, o alto valor observado (89,8%) também concordou com os
referidos autores, nos quais os ADEs variaram entre 50,1 a 72,2%. O modelo exponencial ajustado para o DS1 ficou em desacordo com o modelo gaussiano observado por
Lima et al. (2007), e também com modelo esférico obtido por Santos et al. (2006). Também, o alcance do DS1 do presente (32,4 m)
foi parecido do que aqueles dos citados autores, que variaram entre 23,0 e 60,6 m.
No Quadro 3, a relação decrescente dos
alcances foi a seguinte: 1) MO2 (124,5 m), 2)
PG (93,3 m), 3) pH2 (48,5 m), 4) DS1 (32,4
m), 5) pH1 (32,0 m) e 6) UV2 (28,6 m). Portanto, nas condições da presente pesquisa,
assim como, visando auxiliar pesquisa futura, nas quais os mesmos atributos estejam
envolvidos, os valores dos alcances a serem
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utilizados nos pacotes geoestatísticos, que
alimentarão os pacotes computacionais empregados na agricultura de precisão, no geral, não deverão ser menores do que 28,6 m.
Por outro lado, exclusivamente para o atributo da planta, não menores do que 93,3 m.
Nas Figuras 1a, b, c, d, e e f, podem ser
observados os mapas de krigagem da produtividade de grãos da soja e dos atributos
de um Latossolo Vermelho distroférrico de
Selvíria (MS). O quadro quadriculado assinalado indica a região sudeste dos mapas as
quais sugerem uma maior produtividade da
soja nesta região com cifras de 4414 a 4540
kg ha-1, mesmo apresentando uma maior
densidade do solo na camada superficial
(1,52 a 1,63 kg dm-3), tendo também uma
menor umidade volumétrica (0,220 a 0,238
kg kg-1) e quantidade de matéria orgânica
(19,7 a 20,8 g dm-3) na segunda camada,
condição esta considerada natural, devido ser a camada subsuperfical do solo, ou
seja, como se trata de plantio direto, a maior
quantidade de água e matéria orgânica geralmente se concentra na profundidade de
0 – 0,10 m. Já o potencial hidrogenionico na
região sudeste da área estão em níveis idéias
para a cultura da soja sendo variando entre
6,11 a 6,23 para a profundidade de 0 – 0,10
m, e de 6,0 a 6,2 para a profundidade de 0,10
– 0,20 m, que segundo Raij et al. (1991) valores de pH entre 5,0 e 6,5 são considerados
idéias para as culturas agrícolas.

CAD. LAB. XEOL. LAXE 36 (2011)

Variabilidade dos atributos de um latossolo 233

Fig. 2. Semivariogramas cruzados e mapas de co-krigagem da produtividade da soja em função do pH
de um Latossolo Vermelho distroférrico de Selvíria (MS).

A análise geoestatística das co-krigagens
(Quadro 3 e Figura 2) indicou que os dois
existentes semivariogramas cruzados foram para os atributos PG = f(pH1) e PG
= f(pH2), respectivamente com coeficientes
de determinação espacial 0,922 e 0,841, revelando também ajuste gaussiano para ambos semivariogramas, cujos alcances foram
de 33,6 e 39,1 m, assim como com elevado
ADE para todos (99,9). Assim, espacialmente, em relação ao atributo PG = f(pH1),
e PG = f(pH2) cujas krigagens simples estão
representadas na figura 1e,f, onde ocorreu
substancial elevação do potencial hidrogenionico (região sudeste), com valores entre

6,11 a 6,23 para a profundidade de 0 – 0,10
m, e de 6,0 a 6,2 para a profundidade de
0,10 – 0,20 m, a produtividade de grãos da
soja variou entre 4414 a 4540 kg ha-1. Montanari (2009) estudando a produtividade
do feijão num Latossolo sobre plantio direto obteve um semivariograma cruzado de
PRG=f(pH1) com um coeficiente de determinação de 0,438. Reichart et al. (2008) estudando a cultura da soja num Planossolo
Hidromórfico distrófico sob preparo convencional encontraram que os atributos físicos e químicos do solo, que mais estiveram
associados à produtividade da soja foram o
pH e a saturação por bases.
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CONCLUSÕES
1) No geral os atributos do solo pesquisados não variaram aleatoriamente, seguiram padrões espaciais bem definidos,
com alcances da dependência espacial entre
28,8 e 124,5 m;
2) Do ponto de vista espacial, a produtividade de grãos de soja pôde ser estimada por meio do potencial hidrogenionico,
para as camadas de 0 – 0,10 e 0,10 – 0,20
m de profundidade do solo, apresentando-se
como satisfatório indicador da produtividade da soja.
3) A produtividade de grãos de soja
obtida foi consideravelmente elevada para
os padrões nacionais, apresentando média
variabilidade. Contudo, na maioria dos atributos físicos do solo, tal variabilidade foi
de media a baixa, denotando ser o plantio
direto um sistema que desencadeou a homogeneização do ambiente.
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