
 

 

FAIXA PIRITOSA IBÉRICA - ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO 

 
 
A Faixa Piritosa Ibérica (FPI) constitui a principal fracção da zona Sul Portuguesa, do 

segmento ibérico da cintura Varisca. Localiza-se perto do contacto entre a zona de 

Ossa-Morena e a zona Sul-Portuguesa, numa área geográfica com cerca de 300 Km 

de comprimento, desde o jazigo de sulfuretos polimetálicos de Lagoa Salgada 

(somente descoberto na década de 90 do séc. XX) até próximo de Sevilha e 30 a 60 

Km de largura. Como se pode observar na figura  existem, na faixa, várias minas onde 

têm vindo a ser explorados, intensamente, os depósitos metalogénicos maciços de 

sulfuretos, destacando-se pirites maciças associadas, em maior ou menor grau, a 

sulfuretos de metais básicos. Ocorrem também frequentemente intercalações de 

corpos com concentrações apreciáveis de manganês, jaspe e barite. 

Delgado, 1910 foi, possivelmente, o primeiro autor a reconhecer a importância 

geológica desta zona portuguesa. Só na década de 70, o termo Faixa Piritosa Ibérica 

foi reconhecido geologicamente (Carvalho et al., 1971 in Candeias, 2008). 

Recentemente Carvalho et al., 1977 in Candeias, 2008, resumiu a geologia da FPI. 

 

 

Fonte:  Candeias, 2008 

FIGURA: SUBDIVISÃO DAS GRANDES ZONAS GEOTECTÓNICAS DE PORTUGAL CONTINENTAL  

 



 
 
A área correspondente à actual FPI fazia parte, durante o Devónico superior, de um 

mar relativamente pouco profundo, algo semelhante ao actual Mar do Norte, com pelo 

menos 200 Km de largura. A partir do final do Devónico, a crusta continental, 

subjacente a este mar, começou a sofrer distenção, o que provocou o aparecimento 

de falhas profundas, originando hosts (elevações) e grabens (depressões). Ao longo 

destas falhas emergiram magmas de origem mantélica e também, a fusão de materiais 

da crusta, o que veio a originar numerosos aparelhos vulcânicos. As depressões 

formaram bacias no fundo do mar que foram sendo, sucessivamente, preenchidos por 

sedimentos finos (predominantemente xistos negros) intercalados com os produtos 

resultantes da actividade vulcânica. Próximo dos vulcões, as pilhas de rochas 

vulcânicas, atingiram espessuras na ordem dos 500 m, enquanto que nas áreas 

situadas entre os aparelhos vulcânicos e também nos altos fundos, depositaram-se 

produtos televulcânicos finos misturados com sedimentação terrígena. Neste contexto 

paleogeográfico, a quantidade de sílica disponível na água do mar era de tal ordem 

elevada que permitiu a proliferação de grande quantidade de microrganismos com 

carapaça siliciosa, do tipo dos radiolários (hoje preservados como fósseis nas rochas 

siliciosas finas) e, também acumulações de chertes e jaspes (Oliveira & Oliveira, 

1996). 

 

Por volta do Viseano superior deu-se uma mudança nas condições geodinâmicas, 

tendo passado de um regime de distenção para uma situação compressiva. Esta 

inversão tectónica poderá ter sido induzida pela colisão entre as massas continentais 

da zona Sul Portuguesa, a sul, e da zona Ossa Morena, a norte.  



 

 

Fonte:  Candeias, 2008 

FIGURA: DIAGRAMA ESQUEMÁTICO DO FENÓMENO OCORRIDO NA FAIXA PIRITOSA IBÉRICA  

 

Daqui resultaram movimentos orogénicos que elevaram o fundo do mar, tendo 

provocado a exposição aérea mais ou menos generalizada. Como consequência deu-

se uma forte erosão das terras emersas, cuja carga detrítica foi transportada para o 

fundo oceânico existente a sul, o que veio a constituir os sedimentos do grupo do 

Flysch do Baixo Alentejo. Da continuação da compressão resultou a progressão da 

onda orogénica para sudoeste, de tal modo que, durante o Estefaniano, toda a área 

ficou definitivamente incorporada na cadeia Orogénica Varisca. Esta cadeia, que se 

estendeu por muitos milhares de quilómetros desde Marrocos, via Europa, até além do 

Cáucaso, foi gradualmente erodida durante os tempos meso-cenozóicos e as suas 

raízes constituem o substrato paleozóico actual do continente europeu. 

Os campos hidrotermais descobertos nas cristas oceânicas, onde se podem observar 

chaminés que emanam fluídos quentes ricos em metais de transição, como ferro, 

cobre, zinco e ouro, podem ser análogos actuais deste tipo de jazigos. 



 
 

Em resumo, a FPI consiste num domínio geológico constituído por rochas de origem 

vulcânica e vulcano-sedimentar, de idades compreendidas entre o Devónico superior e 

o Carbónico (380-290 Ma), que forma uma cintura arqueada (300Km – 60Km) e se 

estende desde a zona a Oeste de Sevilha, até à área Norte da zona Sul Portuguesa. 

Em ambos os extremos da FPI as rochas paleozóicas estão cobertas por sedimentos, 

constituindo o soco das bacias terciárias de Guadalquivir (Espanha) e Sado (Portugal). 

Em consequência dos fenómenos geológicos que ocorreram na zona, a FPI acolhe 

alguns dos maiores depósitos maciços de sulfuretos de origem vulcânica (VHMS) do 

mundo (Martins et. al., 2001), cerca de 90, associados ao Complexo Vulcano-Silicioso, 

com idade compreendida entre o Fameniano superior e o Viseano superior, o que lhe 

confere um estatuto de província metalogenética de classe mundial (Matos et. al., 

2006 in  Candeias, 2008). 

A Faixa Piritosa Ibérica encontra-se subdividida em várias unidades 

tectonoestratigráficas sendo, da mais antiga para a mais recente: 

O grupo Filito-Quartzítico  é composto por uma sequência sedimentar predominante, 

constituída por filitos, siltitos, quatzitos e quatzograuvaques e aflora, principalmente, 

no interior de anticlinais. Os micro e macrofósseis das unidades areníticas, perto do 

cimo desta unidade são do Devónico superior. 

Trata-se do substrato detrítico da faixa piritosa onde predominam os xistos e os 

quartzitos com quartzovaques subordinados, lenticulas e nódulos carbonatados no 

topo. Todas as serras existentes entre a mina de S. Domingos e Aljustrel, com 

excepção da serra Branca, estão suportadas por rochas desta unidade. 

O complexo Vulcano-Silicioso  cobre, em conformidade, o Grupo Filito-Quartzítico e 

consiste numa sequência vulcano-sedimentar, com rochas vulcânicas félsicas, 

intermédias e máficas e sedimentos, como xistos negros, xistos siliciosos, xistos borra-

de-vinho, jaspes e chertes. A secção vulcânica bi-modal é económicamente importante 

devido a ser nestas unidades que se encontram os depósitos maciços de sulfuretos 

polimetálicos, assim como as numerosas ocorrências de manganês. Nas áreas de 

Albernôa e Aljustrel encontra-se um grande predomínio de tufos ácidos sobre os quais 

ocorrem jaspes, xistos negros, xistos borra-de-vinho e xistos siliciosos. 

É normalmente admitido que os principais centros vulcânicos estariam situados nas 

áreas de S. Domingos, Serra Branca, Albernoa, Aljustrel, Castro Verde, Rosário, 

Neves-Corvo, Cercal e Lousal, áreas em que se localizam as principais concentrações 

de sulfuretos maciços, ocorrendo quase sistematicamente, no topo dos episódios 



 
vulcânicos ácidos, o que põe em evidência a íntima relação entre o vulcanismo e as 

mineralizações (Oliveira & Oliveira, 1996). 

O grupo Flysch recobre, em conformidade, o Complexo Vulcano-Silicioso e não é 

mais do que uma unidade muito espalhada na zona oriental da Faixa Piritosa Ibérica. 

Neste grupo denota-se a alteração de vulcanismo para sedimentação, associada a 

colapso de bacia. As correlações entre as fácies vulcânica e sedimentar sugerem que 

o vulcanismo migrou de sudoeste para nordeste, enquanto que a subsidência da bacia 

se desenvolveu de nordeste para sudoeste. 

As megaestruturas da faixa piritosa formam os extensos anticlinais do sub Culm , cuja 

orientação roda lentamente de W-E em espanha para NW-SW em Portugal. As dobras 

maiores são acompanhadas de dobras secundárias de todas as dimensões e 

mergulhos variáveis mas, sempre associadas a estas dobras, encontram-se as falhas 

de cavalgamento. As estruturas anticlinais e sinclinais variam de dobras apertadas a 

abertas, direitas, assimétricas, tombadas e são acompanhadas de xistosidade de 

plano axial, bem desenvolvida. Estas dobras constituem as estruturas dominantes da 

FPI; parece razoável considerar que foram geradas durante um único período de 

dobramento, a fase orogénica principal. Na região de Aljustrel os carreamentos cortam 

obliquamente as formações cavalgadas do Culm que já estariam dobradas (embora 

sem clivagem), sendo que os carreamentos se desenvolveram a partir dos núcleos 

anticlinais de sub-Culm. Estes exemplos ilustram bem a complexidade tectónica da 

FPI. 

 

Enquadramento geológico da área de estudo 
 

A geologia da região de Aljustrel é caracterizada por um subsolo Paleozóico da zona 

Sul Portuguesa, e numa sequência moderna sedimentar da Bacia Terciária do Sado. A 

falha activa da Messejana com movimentos NE-SW, define a margem SE desta bacia, 

a qual se encontra confinada ao bloco norte-ocidental da falha. A falha da Messejana 

que se estende desde a costa alentejana até aos arredores de Madrid possui um 

desligamento horizontal de 2,5Km. Ao longo desta estrutura é possível observar a 

ocorrência de um dolerito de idade Jurássica  (Schermerhorn & Stanton, 1987 in 

Candeias, 2008). 

A sequência estratigráfica Paleozóica de Aljustrel é formada pelas seguintes unidades 

principais: 

� grupo Flysch do Baixo Alentejo com a Formação de Mértola (Viseano superior) 



 
� Faixa Piritosa Ibérica, com o Complexo Vulcano-Silicioso (Farmeniano superior 

a Viseano) representado pelas unidades da Formação do Paraíso, Sequências 

Metavulcânicas felíticas de mina e Metavulcânicas com megacristais verdes. 

A unidade inferior da FPI, o grupo Filito-Quartzítico não é reconhecido na área de 

Aljustrel. 

 

Fonte:  Candeias, 2008 

FIGURA: GEOLOGIA DA REGIÃO DE ALJUSTREL  

 

O Anticlinório de Aljustrel CVS está representado numa secção NW-SE ao longo de 

1,5 Km. Perto da falha da Messejana, na área de S. João, as estruturas Paleozóicas 

são afectadas por movimentos senis, tendo actualmente uma direcção NE-SW. 

Encontram-se identificadas muitas falhas com direcção NW-SE, principalmente nas 

orlas menores das anticlinais. A falha de Aljustrel é uma das maiores estruturas e 

materializa o contacto SW entre o Complexo Vulcano-Silicioso e o grupo Flysch. As 



 
falhas tardias variscas, com direcção NNE-SSW produziram importantes movimentos 

direitos, provavelmente conjugados com os da falha de Messejana.  

 

Fonte:  Candeias, 2008 

FIGURA: ESTRATIGRAFIA DE ALJUSTREL  

 

 

A estrutura geológica na área da mina de Aljustrel tem sido estudada exaustivamente, 

estando em constante evolução interpretativa. Resumidamente, poder-se-á dizer que 

os sulfuretos maciços se encontram em rochas de natureza vulcânica (vulcânicas de 

Aljustrel: tufos, riólitos, etc), que foram sofrendo alterações devido à passagem dos 

fluídos quentes e de água do mar, estando tanto mais alteradas quanto mais próximas 

das zonas mineralizadas (alteração hidrotermal: clorítica, sericítica, siliciosa). 



 
No topo das rochas vulcânicas encontramos rochas resultantes de precipitação 

química e rochas sedimentares (formação siliciosa do Paraíso: jaspes, chertes, xistos 

negros, xistos púrpura, etc). 

Estratigrafia e Litologia de Aljustrel-Gavião 
 

Os vulcanitos de Aljustrel dividem-se em tufos inferiores e tufos superiores. Cada nível 

subdivide-se, lateralmente, em duas unidades equivalentes. Estas unidades estão 

dispostas simetricamente em relação ao eixo da estrutura. 

Na parte central localiza-se a divisão espessa de tufo com megracristais (AV1-M) 

coberta pela divisão de tufo verde (AV2-gt), formando o núcleo do anticlinório de 

Aljustrel. O anticlinal de Feitais e o anticlinal sudoeste de fácies felsítica (AV1-ff) estão 

cobertos por Tufo de mina (AV2-mt), o qual contém massas de pirite. A Formação 

Siliciosa do Paraíso assenta em concordância sobre AV2-gt e AV2-mt. 

Estas relações vistas em pormenor são mais complexas. Para sudoeste AV1-ff cobre 

parcialmente AV1-M, o que também parece acontecer para nordeste. Da mesma 

forma AV2-mt assenta sobre AV2-gt, além disso, a sudoeste da mina de Algares, 

observa-se AV1-M coberto por uma pequena espessura de AV1-ff, sobre a qual, por 

sua vez, assenta AV2-gt seguida de AV2-mt (Carvalho et al., 1971 in  Candeias, 

2008). 

 

Fonte:  Candeias, 2008 

FIGURA: GEOLOGIA ESTRUTURAL DE ALJUSTREL  

 



 
A formação siliciosa do Paraíso, com 40-60m de espessura, assenta 

concordantemente sobre os vulcanitos de Aljustrel. Na sua base aparece um nível 

descontínuo de jaspe, de espessura variável, podendo mesmo atingir os 10m. Porém, 

a maior parte da formação siliciosa do Paraíso, consiste em xistos cinzentos-escuros a 

pretos, com níveis de xistos siliciosos e camadas delgadas de chertes, radiolaritos, 

tufos (com fenocristais de feldspato e quatzo), tufitos e, mais raramente, grauvaques e 

calcários. 

O Culm, na região de Aljustrel, subdivide-se em formações que se definem pelas suas 

proporções entre grauvaques e xistos. Assim, da base para o topo, encontram-se 

grauvaques de Água Forte, xistos de Monte Ruas, grauvaques de Maroiços, xistos de 

Mau Ladrão, grauvaques de Represas, xistos de Monte da Broca, doleritos da 

Messejana, camadas sedimentares da bacia Terciária do Sado e formação de Rio de 

Moinhos. 

 

 


