
 

 1203

 

Geoquímica de aplito-pegmatitos de Pega                                 

(Sabugal, Centro de Portugal) 

Geochemistry of  aplite-pegmatites  from Pega                        

(Sabugal, Central Portugal) 

P. Bravo Silva (1), A. M. R. Neiva (2) e J. M. F. Ramos (1) 

(1) Laboratório do INETI, Rua da Amieira, 4465-956 S. Mamede de Infesta. 
(2) Departamento de Ciências da Terra, Universidade de Coimbra, 3000-272 Coimbra. 

paulo.bravo@ineti.pt; neiva@dct.uc.pt; farinha.ramos@ineti.pt 

SUMÁRIO 
Os diagramas de variação de elementos maiores e menores dos granitos e aplito-pegmatitos associados e das 
biotites e moscovites mostram evoluções de fraccionação. Ba e P do feldspato potássico e Ca da plagioclase 
também definem evoluções de fraccionação. Os aplito-pegmatitos terão resultado da cristalização fraccionada do 
magma do granito que cortam.  
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SUMMARY 
Variation diagrams of major and trace elements of granites and associated aplite-pegmatites and biotites and 
muscovites show fractionation trends. Ba and P of potash and Ca of plagioclase also present fractionation 
trends. The aplite-pegmatites were derived from the host granite magma by fractional crystallization. 
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Geologia e Petrografia 
Os filões aplito-pegmatíticos de Pega (Sabugal) 
afloram numa área dominada pela ocorrência em 
larga escala de granitos sin-orogénicos, intrusivos 
em metassedimentos do Complexo Xisto-
grauváquico Câmbrico (Fig. 1). Nesta região, os 
dados de geologia de campo, geoquímica de 
elementos maiores e menores, terras raras e isótopos 
estáveis de oxigénio (δO18) dos granitos e 
geoquímica dos minerais constituintes dos granitos 
permitiram pôr em evidência a existência de duas 
sequências de diferenciação por cristalização 
fraccionada: 1) granito biotítico-moscovítico da 
Guarda, granito moscovítico-biotítico de Rochoso, 
granito moscovítico-biotítico de Pena Lobo; 2) 
granito biotítico-moscovítico de Vila Fernando–
Monte Margarida, granito biotítico-moscovítico de 
Pega [1]. Para além disso, os granitos de Ruvina e de 
Rendo-Vale de Espinho deverão constituir pulsações 
magmáticas independentes. 

Na região de Pega (Sabugal) afloram diversos tipos 
de filões aplito-pegmatíticos, coexistindo filões 
subverticais e inclinados com soleiras e massas 
aplito-pegmatíticas de pequena inclinação, todos 
eles intrusivos no granito de grão grosseiro, 
porfiróide, biotítico-moscovítico de Pega. Na zona 
do Cabeço dos Poupos (Fig. 1), os filões são de tipo 
berilífero e apresentam uma estrutura interna 
complexa e intricada, com mistura de aplito e 
pegmatito. São, também, visíveis estruturas internas 
zonadas, em que o aplito se localiza 
preferencialmente junto dos contactos de muro dos 
filões, ao passo que o pegmatito se concentra no 
núcleo e nas proximidades dos contactos de tecto. 
Os filões aplito-pegmatíticos de tipo berilífero são 
constituídos por quartzo, feldspato potássico, albite, 
moscovite, berilo, columbite-tantalite, cassiterite e 
fosfatos. Biotite, zinvaldite e turmalina, embora de 
ocorrência mais esporádica, foram também 
encontrados nos filões aplito-pegmatíticos deste 
sector. No núcleo pegmatítico dos filões e soleiras 
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de maior espessura, é frequente a ocorrência de 
fosfatos da série purpurite-heterosite, geralmente 
associados a cristais de quartzo, feldspato potássico 
e moscovite. 
Os filões e massas de aplito-pegmatitos ricos em 
lepidolite são raros, ocorrendo apenas a sul do 
Cabeço dos Poupos, junto ao vértice geodésico Fojo 
(Fig.1). Nesta região, afloram soleiras lepidolíticas 
de espessura centimétrica, variável entre 10 e 30 cm. 
São constituídas por quartzo, albite, feldspato 
potássico, lepidolite disseminada, topázio, 
columbite-tantalite, cassiterite e ambligonite-
montebrasite. Tal como acontece na zona do Cabeço 
dos Poupos, os filões lepidolíticos são intrusivos no 

granito biotítico-moscovítico de Pega, observando-
se a ocorrência de uma zona metassomática com 
zinvaldite no granito encaixante, nas imediações dos 
contactos com os filões. 
Os aplito-pegmatitos estudados podem ser inseridos 
na família LCT ([2] e [3]), distinguindo-se na região 
de Pega filões aplito-pegmatíticos do tipo berilífero 
(berilo-columbite-fosfatos) e filões complexos de 
tipo lepidolítico. Trata-se, pois, de filões aplito-
pegmatíticos de elementos raros, integrando a sub-
classe de pegmatitos REL-Li proposta por Černy e 
Ercit (in press) [4]. 
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Figura 1 – Mapa Geológico da região de Guarda – Sabugal e geologia de pormenor do campo aplito-pegmatítico 
de Pega (Sabugal). 1 – Complexo Xisto-Metagrauváquico Câmbrico; 2 – Granito de grão muito grosseiro, 
porfiróide, biotítico-moscovítico da Guarda; 3 – Granito de grão fino a médio, porfiróide, biotítico-moscovítico 
de Vila Fernando–Monte Margarida; 4 – Granito de grão grosseiro, porfiróide, biotítico-moscovítico de Pega; 5 
– Granito de grão médio, porfiróide, biotítico-moscovítico de Rendo–Vale de Espinho; 6 – Granito de grão 
médio, de duas micas, com esparsos fenocristais de feldspatos de Ruvina; 7 – Granito de grão médio, 
moscovítico-biotítico de Rochoso; 8 – Granito de grão médio a grosseiro, moscovítico-biotítico, de Pena Lobo; 9 
– falhas. 

Geoquímica 
Os diagramas de variação de elementos maiores e 
menores em função do teor de SiO2 (Fig. 2) ilustram 
o empobrecimento progressivo em FeOt, MgO, 
CaO, Sr e Ba, acompanhado de aumento de Rb, F, 
Sn e Li, que se verifica do granito de Vila Fernando 
– Monte Margarida para o granito de Pega e deste 
para as amostras de filões aplito-pegmatíticos.  
Nos aplito-pegmatitos berilíferos aflorantes no 
sector de Cabeço dos Poupos verifica-se que os 
teores de Sn são relativamente baixos (33 ppm a 94 
ppm, em amostras de pegmatito, podendo aumentar 

até 134 ppm na zona de metassomatismo produzida 
pelo aplito-pegmatito), embora sejam sempre 
superiores aos do granito regional não afectado por 
metassomatismo. Contudo, o teor médio de Sn dos 
granitos da região de Guarda – Sabugal é variável 
entre 11 ppm e 73 ppm, podendo mesmo atingir os 
100 ppm em amostras mais diferenciadas do granito 
moscovítico-biotítico de Pena Lobo, o que nos 
permite considerá-los como granitos estaníferos [5]. 
A utilização de diagramas logarítmicos com o 
objectivo de avaliar as tendências de evolução 
magmática que conduzem a um enriquecimento em 



 

 1205

Sn ([5] e [6]), permite confirmar a sequência de 
diferenciação granito de Vila Fernando – Monte 
Margarida, granito de Pega, aplito-pegmatitos 
berilíferos (Fig. 3). Com efeito, o comportamento do 
Sn na sequência definida, mostra que os filões 

aplito-pegmatíticos berilíferos podem ter derivado 
do granito de Pega por cristalização fraccionada, 
resultando num aumento do teor de Sn em função do 
grau de fraccionação. 
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Figura 2 – Diagramas de variação de alguns elementos maiores e menores em função de sílica, para a sequência 
granito de Vila Fernando – Monte Margarida, granito de Pega e aplitos, aplito-pegmatitos e pegmatitos de Pega 
(Sabugal). Nos diagramas de variação de Sr, Sn, F e Li não se encontra representada a amostra de aplito-
pegmatito lepidolítico, em virtude do acentuado aumento verificado nos teores desses elementos químicos (Sr 
202 ppm, Sn 1081 ppm, F 17450 ppm e Li 4147 ppm). 

A abundância de lepidolite e cassiterite em soleira 
lepidolítica obriga a que a sua projecção no 
diagrama Sn-Rb/Sr a distancie da restante sequência 
(Fig. 3). Os teores genericamente mais elevados de 
Sn, K2O, F e Li, acompanhados de uma elevada 
percentagem de corindo normativo (7.43%), levam-
nos a admitir que o aumento em Rb verificado 
deverá ser atribuído à elevada percentagem de 
lepidolite. Por outro lado, a presença de fosfatos 
secundários de Sr nesta soleira é responsável pelos 

valores invulgarmente baixos da razão Rb/Sr. O 
aplito-pegmatito lepidolítico apresenta-se, ainda, 
notavelmente enriquecido em Al2O3, MnO, P2O5, F, 
Li, Sn, Rb, Sr e Nb, apresentando baixos teores de 
SiO2, CaO, FeO e MgO. O empobrecimento em 
SiO2, acompanhado de enriquecimento gradual em 
Li, tem sido verificado em pegmatitos com 
elementos raros altamente diferenciados [7], 
comportamento que tende a ser induzido pela 
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presença de componentes voláteis adicionais, tais 
como B, F e P [8]. 
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Figura 3 – Diagrama Sn–Rb/Sr, para a sequência 
granito de Vila Fernando-Monte Margarida, granito 
de Pega, aplitos, aplito-pegmatitos e pegmatitos de 
Pega-Sabugal. Símbolos, como na Fig. 2. 

Mineralogia 
As plagioclases analisadas nos filões aplito-
pegmatíticos são sempre de composição albítica 
(An0-2), apresentando teores médios de anortite 
inferiores aos da albite-oligoclase dos fenocristais e 
matriz dos granitos da sequência granito de Vila 
Fernando–Monte Margarida e granito de Pega. 
O feldspato potássico presente nas amostras de 
aplito-pegmatitos é, sobretudo, ortose, embora 
também ocorra microclina, com macla em xadrez 
mal definida e, nalguns casos, se observem 
microdomínios de microclinização em cristais de 
ortose. O teor de BaO presente nos feldspatos 
potássicos é sempre extremamente baixo (0 a 
0.09%), tal como seria de esperar em diferenciados 
graníticos residuais, sendo o seu teor médio inferior 
ao encontrado no feldspato potássico do granito de 
Vila Fernando–Monte Margarida (0.19%) e do 
granito encaixante de Pega (0.10%). Em média, o 
teor de P2O5 dos feldspatos potássicos aumenta do 
granito encaixante (0.14%) para as amostras de 
filões aplito-pegmatíticos berilíferos (0.46%), o que 
pode ser explicado por fraccionação [9]. Contudo, 
no filão lepidolítico o teor médio de P2O5 do 
feldspato potássico (0.2%) é inferior ao encontrado 
no feldspato potássico dos restantes filões e do 
granito encaixante. 
A evolução da composição química da biotite dá-se 
no sentido de um decréscimo em Mg e Ti e aumento 
nos valores de Al total, Mn, F e razão 
Fe2+/(Fe2++Mg) da biotite do granito de Vila 
Fernando–Monte Margarida para a biotite do granito 
encaixante (granito de Pega) e desta para a biotite 
dos filões aplito-pegmatíticos. 
Diagramas de variação de elementos maiores das 
moscovites primárias evidenciam diferenciação, 
traduzida no sentido de um aumento em Fe e F, a par 
de um empobrecimento em Ti e Mg, da moscovite 
do granito biotítico-moscovítico de Vila Fernando-

Monte Margarida, para a moscovite do granito 
biotítico-moscovítico de Pega e dos filões aplito-
pegmatíticos. 

Conclusões 
Do espectro de rochas graníticas aflorantes na região 
de Guarda – Sabugal, o granito de Pena Lobo 
afigura-se como sendo o mais diferenciado, tendo 
sido mesmo considerado por Ramos (1998) como o 
granito parental das mineralizações de elementos 
raros do campo filoniano de Seixo Amarelo– 
Gonçalo. Contudo, no caso vertente, verifica-se que 
os filões aplito-pegmatíticos de tipo berilífero do 
sector de Cabeço dos Poupos (Sabugal) apresentam 
teores de Sn, Rb, F e Li muito próximos, ou mesmo 
inferiores, aos determinados no granito de Pena 
Lobo, o que invalida que dele possam ter derivado 
por diferenciação magmática. Com base na 
geoquímica de elementos maiores e menores e em 
alguns dados de geoquímica mineral, conclui-se que 
o granito de grão grosseiro, porfiróide, biotítico-
moscovítico de Pega, no qual são intrusivos os filões 
aplito-pegmatíticos estudados, deverá constituir o 
protólito do magma pegmatítico que originou o 
campo filoniano de Pega – Sabugal. 
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