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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo principal propor um 

procedimento metodológico simples, de baixo custo, utilizando as 

ferramentas de um SIG. O procedimento propõe a criação de um conjunto 

de bacias de drenagem, tendo como base o cruzamento entre os dados 

geomorfológicos e geoquímicos de sedimentos de corrente. Como objeto 

de estudo utilizou-se um sector no Distrito Dúrico-Beirão, caracterizado 

pela ocorrência de áreas potenciais para exploração de Au e Sb. Com os 

dados de sedimentos de corrente foram criadas bacias de drenagem e após 

a aplicação de todo o processamento, foram contabilizadas 81 bacias 

muito a extremamente enriquecidas em ouro e 112 bacias muito a 

extremamente enriquecidas em antimónio, comparativamente ao teor da 

crusta superior. Parte destas bacias foram zonas de antigas explorações de 

ouro e antimónio e as restantes poderão ser novas áreas de prospeção. A 

metodologia proposta poderá ser muito útil na sua descoberta, destacando 

o facto de ser um método rápido e que não envolve custos elevados. 

Palavras-chave: Bacias de drenagem, geoquímica de sedimentos de 

corrente, prospeção mineral, sistemas de informação geográfica. 

 

Abstract: The main goal of the present work is to propose a simple and 

low-cost methodological path, using the tools of the Geographic 

Information System (ArcGis 10.5 Software), in order to select areas for 

exploration. The procedure proposes the creation of a set of drainage 

basins, based on the interaction between drainage network and 

geomorphological data with geochemical data of stream sediments. A 

sector included in the Dúrico-Beirão District was used as the study object, 

being characterized by the occurrence of potential areas for Au and Sb 

exploration, and where ancient exploitation activities occured. The 

geochemical data of stream sediments were acquired through sampling 

campaigns developed by the BRGM / EDM consortium from 1988 to 

1990. With the geochemistry data, a set of drainage basins was created 

according to the proposed methodological path. After the application of 

all the processing, 81 basins very to extremely enriched in gold and 112 

basins very to extremely enriched in antimony compared to the upper 

crust content. Part of these areas were ancient gold mines, which shows 

the reliability of the proposed method. The proposed methodology can be 

very useful in new areas discovering, highlighting the fact that it is a fast 

method and does not involve high costs. 

Keywords: Dranaige basins, geochemistry of stream sediments, mineral 

exploitation, geographic information system. 
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1. Introdução 

O território nacional apresenta importantes recursos minerais 

metálicos e a sua diversidade geológica tem suportado atividades 
de prospeção e exploração mineral, de norte a sul do país ao 

longo das últimas décadas.  

A análise dos sedimentos de corrente constitui uma mais-

valia na cartografia geológica e geoquímica e uma ferramenta 
cada vez mais utilizada na prospeção geológica e estudos 

metalogénicos, uma vez que é permitido realizar um estudo de 

cariz regional, investigando áreas extensas e escassamente 

conhecidas, com custos relativamente reduzidos. 
No presente trabalho, apresenta-se a análise dos dados 

geoquímicos de sedimentos de corrente obtidos em bacias de 

drenagem na região do Sulco Dúrico-Beirão, para validar a 

localização de antigas explorações de antimónio e ouro e 
delimitar zonas com teores anómalos nestes elementos e, como 

tal, com interesse para a prospeção mineral. Esta análise baseia-

se numa proposta metodológica aqui apresentada, utilizando 

ferramentas de Sistemas de Informação Geográfica (SIG’s). 

2. Enquadramento geográfico e geológico 

A área de estudo localiza-se na Zona Centro Ibérica (ZCI), NW 

do Maciço Ibérico (e.g. Ribeiro et al., 1979, 2007; Dias et al., 
2016), nomeadamente no Distrito auri-antimonífero Dúrico-

Beirão, com uma extensão de cerca de 90 km, desde a Lagoa 

Negra a NW (distrito de Braga, concelho de Barcelos) até 

Gafanhão a SE (distrito de Viseu, concelho de Castro Daire).   
Em termos geomorfológicos, a pluralidade da área de estudo 

não se encontra muito acidentada, tratando-se de uma zona com 

fracos relevos cortada por linhas de água. Os relevos presentes 

coincidem, em grande parte, com relevos de resistência 
associadas às rochas quartzíticas de idade ordovícica, seguindo 

grosso-modo uma orientação NW-SE, coincidente com as 

principais estruturas variscas (Dias et al., 2013, 2016). A rede 

hidrográfica da área em estudo é claramente controlada pela 
incisão do rio Ave e do rio Douro e dos seus afluentes (e.g. o rio 

Este, afluente do Ave, ou os rios Sousa e Ferreira, afluentes do 
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Douro), com as orientações E-W e NE-SW como orientações 

dominantes (Carrington da Costa et al., 1957; Cândido de 

Medeiros, 1964; Teixeira e Cândido de Medeiros, 1965; Teixeira 

et al., 1968; Schermerhorn et al., 1977; Cândido de Medeiros et 
al., 1980; Couto, 1993). Na região de estudo, constata-se uma 

inversão do relevo, com o núcleo do Anticlinal de Valongo, onde 

afloram as rochas mais antigas, a corresponder à região mais 

deprimida em resultado da erosão associada à incisão do rio 
Ferreira (Cândido de Medeiros et al., 1980). 

Com efeito, e como referido, a área de estudo desenvolve-se 

no Anticlinal de Valongo, que se trata de uma antiforma 

anticlinal assimétrica (Fig. 2), com direção NW-SE, seguindo a 
direção regional, e cujo eixo mergulha 5º a 15º para NW, com um 

plano axial inclinado 60º para NE (Couto, 1993; Dias et al., 

2013). Este anticlinal estende-se por mais de 90 km, entre 

Esposende e Castro Daire, e representa o bordo meridional de 
uma estrutura em flor, enraizada na zona de cisalhamento 

Malpica-Lamego (Moreira et al., 2010; Dias et al., 2013; 

Pamplona et al., 2016); o flanco normal apresenta uma inclinação 

em torno dos 35º para NE, enquanto o flanco inverso é sub-
vertical, por vezes invertido (Couto, 1993). 

A coluna estratigráfica geral definida para o Anticlinal de 

Valongo, evidencia a presença de uma sucessão metassedimetar, 

com idades compreendidas entre o Neoproterozóico / Câmbrico 
até ao Devónico (Cândido de Medeiros et al., 1980; Couto, 1993; 

Dias et al., 2013). As sucessões metassedimentares a SW e NE 

do Anticlinal de Valongo são intruídos por um conjunto de 

granitos variscos, abrangendo diversos litológicos (Ferreira et 
al.,1987). 

Esta região é cortada por filões quartzosos com antimónio e 

ouro, que apresentam espessuras variáveis entre alguns 

centímetros a 3,6 m, com orientações predominantes entre NE-
SW, NNW-SSE e ENE-WSW (Pereira et al., 1993; Mateus e 

Noronha, 2010), muitas vezes brechificados. Estes veios 

encontram-se hospedados em filitos, metagravaques com 

intercalações de metaconglomerados e metarenitos de idade 
paleozóica que afloram em ambos os flancos do Anticlinal 

(Gumiel e Arribas, 1987; Couto, 1993). De acordo com Pereira et 

al. (1993) estas mineralizações parecem estar condicionadas pela 

componente de cisalhamento esquerdo que controla fortemente a 
estruturação D1/D3 na região, e que tem o seu expoente máximo 

no desenvolvimento das zonas de cisalhamento de Recarei-

Bougado, a este, e o Sulco Carbonífero, a oeste. Segundo os 

autores, estas mineralizações desenvolvem-se quer associadas às 
estruturas NW-SE esquerdas, quer em estruturas secundárias 

relacionadas com cisalhamentos principais (Pereira et al., 1993). 

Para além das mineralizações de Sb-Au, reporta-se ainda a 

presença de mineralizações de Pb-Zn-(Ag) e Sn-W, Pb–Zn-Ag, 

Sn-W no distrito referido anteriormente (Pereira et al., 1993; 

Mateus e Noronha, 2010). 

3. Enquadramento histórico 

Em toda a região existe testemunhos de explorações antigas, 

atribuídas à época romana, onde a exploração de ouro foi o 

principal enfoque dessas explorações (Allan, 1965; Almeida, 

1970). No final do século XIX, foram registadas 63 áreas de 
antimónio, todavia, algumas destas abarcam também ocorrências 

de ouro; as doze principais minas produziram, aproximadamente, 

12000 t de minério de antimónio, contendo 2 t de ouro (Couto et 
al., 1990). De entre os diversos jazigos de antimónio, destacam-

se os jazigos de Vale de Achas e Ribeiro da Igreja, que foram os 

primeiros a serem descobertos em 1807, contudo apenas em 1858 

foi iniciada a sua exploração (Couto, 1993; Instituto Geológico e 
Mineiro, 2000). Também no mesmo século, dá-se a abertura das 

minas da Tapada e Ribeiro da Serra (1880) e da mina de 

Montalto (1881), esta última uma das mais produtivas da região. 

As minas referidas produziram anualmente milhares de toneladas 

de concentrados de antimonite para exportação (Couto, 1993; 
Instituto Geológico e Mineiro, 2000). 

Outros trabalhos mineiros também inseridos no denominado 

distrito auri-antimonífero Dúrico-Beirão são as minas de Lagoa 

Negra, Alto de Sobrido, Pinheirinhos, Banjas (aqui o antimónio 
não foi assinalado de forma significativa), Fontinha (Couto, 

1993; Instituto Geológico e Mineiro, 2000). 

4. Metodologia e processamento de dados 

4.1. Aquisição de dados 

Os dados geoquímicos resultantes da amostragem de sedimentos 

de corrente, fornecidos em formato analógico (papel), foram 
adquiridos através de campanhas de amostragem de sedimentos 

de corrente e concentrados de bateia elaborados pelo consórcio 

BRGM/EDM de 1988 a 1990, no Norte de Portugal. Nas várias 

campanhas de sedimentos de corrente descritas em relatórios 
fornecidos, foram colhidas 1672 amostras, tendo sido analisados 

35 elementos, entre os quais Sb e Au. Na área de análise das 

campanhas do BRGM/EDM foram definidas quatro áreas 

distintas – A1 (São Romão do Coronado) A2 (Rates), B e C –, 
contudo no presente trabalho, estas denominações não serão 

utilizadas, tratando-se a área no seu conjunto.  

Os resultados das campanhas foram convertidos para formato 

digital e a tabela de dados foi importada para o software de 
análise espacial (ArcGis 10.5), sendo os locais de amostragem 

projetados sob a forma de pontos. 

4.2. Processamento de dados e proposta metodológica 

Para a geração das bacias de drenagem foi necessário um 

conjunto de etapas para que o resultado obtido fosse fiável, 

estando a metodologia sintetizada na figura 1. As bacias foram 

criadas através de pontos de onde foram colhidas amostras de 
sedimentos de corrente, sendo que, inicialmente, foram 

projetados os pontos de amostragem (formato vetorial) dos 

sedimentos de corrente e as linhas de água (formato raster).  

Para aferir o sentido do fluxo de drenagem das linhas de água 
utilizou-se a ferramenta Flow Direction (Fig. 1a) que utiliza a 

superfície de um modelo digital de terreno (MDT), permitindo 

assim perceber o sentido de fluxo de material sedimentar. O 

modelo digital de escoamento (MDE) de 25 m foi concedido pelo 
Sistema Nacional de Informação de Ambiente da Agência 

Portuguesa do Ambiente (disponível em 

http://sniamb.apambiente.pt/). Seguidamente, foi necessário criar 

um mapa (formato raster) que contivesse os locais de maior 
acumulação da água da rede de drenagem (Fig. 1b). Através da 

ferramenta Flow Accumulation, calculou-se o fluxo de água 

acumulado em cada célula, tendo por base o MDE obtido 

previamente. Depois de obter o Flow accumulation, este foi 
divido em 5 classes (0-10, 10-70, 70-200, 200-500, 500-∞). Para 

realizar uma análise conjunta entre os dados vetoriais (pontos de 

amostragem) e os dados em formato raster foi necessário garantir 

que cada ponto correspondia a um pixel localizado sobre a linha 

de água. A maior parte dos pontos de amostragem estavam 

ligeiramente deslocados em relação às linhas de água onde foram 

colhidos. Assim, todos os pontos que não se encontravam 

projetados corretamente sobre as linhas de água foram 
manualmente corrigidos, utilizando-se os mapas da campanha de 

amostragem de sedimentos de corrente, para relocalizar os pontos 

de amostragem e obter a melhor exatidão possível.
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Figura 1. Fluxograma com todas as etapas do processamento de dados da metodologia proposta: A - Flow Direction, B - Flow Accumulation, e C - Watershed. 

Figure 1. Flowchart with all data processing steps of the proposed methodology: A - Flow Direction, B- Flow Accumulation, and C - Watershed. 

 

De seguida, realizou-se a análise das bacias através da 

ferramenta Watershed, que identifica áreas de captação com base 

em locais especificados, nomeadamente, sedimentos de corrente. 

Para facilitar o seu uso, as bacias foram convertidas em ficheiros 
de formato vetorial sob a forma de polígonos (Fig. 1c). Após a 

conversão o software gerou polígonos sem significado resultante 

do processamento automático de dados, sendo que para a sua 

resolução usou-se a função Dissolve, para que os pequenos 
polígonos gerados sem significado fossem incorporados nas 

bacias a que pertencem.  

Para garantir que essa incorporação era efetuada no polígono 

correto, na mesma ferramenta foi indicado que a dissolução seria 
entre polígonos com o mesmo código (presente na tabela de 

atributos). Finalmente, com a ferramenta Spatial Join, foi 

adicionada ao ficheiro vetorial de polígonos a informação da 

geoquímica dos sedimentos de corrente.  
As bacias foram posteriormente categorizadas por teores de 

Sb e Au, tendo em conta a análise estatística de dados e a 

comparação dos valores obtidos com valores padrão (ver secção 

5). As bacias com área maior ou igual a 4 km2 foram eliminadas, 
uma vez que representam linhas de água principais, onde a 

concentração dos elementos se encontra diluída. 

5. Análise e tratamento de dados; da análise estatística 

à criação de bacias e sua distribuição espacial  

5.1. Análise estatística das populações amostrais 

A tabela 1 lista os valores obtidos para as medidas de tendência 

central nas distribuições de concentração em Au e Sb. A 

estatística descritiva da base de dados total revela que a 

população amostral (n=1672) apresenta uma heterogeneidade 
elevada para os dois elementos em estudo: 

- (Au) A população amostral apresenta valores variáveis entre 

0 e 1000 ppb, com um valor médio de 39 ± 94 ppb. A análise 

dos dados mostra que o valor da mediana da população 
amostral (20 ppb) é inferior ao da média, sendo que o valor 

mínimo coincide com o valor mínimo não-outlier e o valor 

máximo é significativamente superior ao máximo não-outlier 

(40 ppb), identificando-se um conjunto de 214 valores 
anormalmente altos relativamente ao máximo não-outlier; 

- (Sb) A população amostral apresenta valores variáveis entre 0 

e 9583 ppm, com um valor médio de 28 ± 264 ppm. A análise 

dos dados mostra que o valor da mediana (5 ppm) é inferior 
ao da média, sendo que o valor mínimo coincide com o valor 

mínimo não-outlier e o valor máximo é significativamente 

superior ao máximo não-outlier (37 ppm), identificando-se 

um conjunto de 116 valores anormalmente altos 

relativamente ao máximo não-outlier. 

Como referido, as medianas superam as médias das 

distribuições, indicando um comportamento normal da população 
amostral. A análise dos dados mostra que os valores do terceiro 

quartil são consideravelmente mais baixos do que os valores 

máximos das distribuições de concentração, sugerindo a 

existência de locais com valores de concentração anormalmente 
elevados. Importa, contudo, referir, que os dados obtidos 

representam os valores e geoquímica de sedimentos de corrente, 

que não representam os valores obtidos em rocha total, mas sim 

os valores na amostra de sedimentos (rica em minerais 
resistatos), pelo que os valores em rocha total deverão ser 

significativamente díspares. 

 
Tabela 1. Síntese da Estatística Descritiva para as distribuições de concentração de Sb e 

Au. N: número de amostras; Q1: primeiro quartil; Q3: terceiro quartil; NO: Não 

Outlier. 

Table 1. Summary of Descriptive Statistics for Sb and Au concentration distributions. 

N: number of samples; Q1: first quartile; Q3: third quartile; NO: Not Outlier. 

Elementos Sb (ppm) Au (ppb) 

N 1672 1672 

Média 28 39 

Desvio Padrão 264 94 

Mediana 5 20 

Q1 5 13 

Q3 13 20 

Máximo 9583 1000 

Mínimo 0 0 

Máximo NO 37 40 

Mínimo NO 0 0 

Nº Outliers 116 214 

5.2. Fatores de enriquecimento e a sua distribuição 

espacial 

A concentração de Au e Sb nas rochas crustais é residual, sendo 

que a concentração anómala destes elementos está geralmente 

associada a processos de enriquecimento metalífero por 

processos metalogénicos diversos. Como previamente referido, 
na região em estudo foram identificados um conjunto de 

mineralizações filonianas de Au e Sb, pelo que a sua 

concentração anómala em sedimentos de corrente poderá ser 

indicadora da proximidade a estas mineralizações. A análise da 
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concentração anómala destes elementos poderá ser realizada 

tendo em conta a concentração anormalmente alta destes 

elementos relativamente a padrões de concentração típicos de 

rochas crustais; podem assim considerar-se para análise da 
concentração anómala destes elementos os: 

- Teores médios crustais: Gao et al. (1998) e Rudnick e Gao 

(2014) estimaram os teores de antimónio para a crusta 

superior variáveis entre 0,3 e 0,4 ppm e de ouro entre 1,24 e 
1,5 ppb. Os mesmos autores contabilizaram teores de Sb de 

0,2 ppm e de Au entre 1,21 e 1,3 ppb para a crusta total (Bulk Crust). 

- Teores médios em rochas sedimentares: Turekian e 

Wedepohl (1961) e Mason (1982) estimam 1,5 ppm de 
antimónio e 3 ppb de ouro como valores médios em argilitos. 

Li (2014) aferiu um teor de 2,5 ppb de Au e de 1,5 ppm de Sb 

para a mesma tipologia de rochas sedimentares. Wedepohl 

(1995) determinou 4,8 ppb para o teor médio de ouro em 
grauvaques. 

Para este estudo foram escolhidos os valores mais elevados, 

de entre os autores referenciados, como referência para cálculo de 

enriquecimento do conjunto amostral em Sb e Au. Portanto, para 
a crusta superior consideraram-se teores médios de 0,4 ppm de 

Sb e 1,5 ppb de Au, para a crusta total 0,2 ppm de Sb e 1,3 ppb 

de Au e para as rochas sedimentares consideraram-se 

concentrações médias de 1,5 ppm de antimónio e 4,8 ppb de ouro. 
A partir destes valores foram calculados os fatores de 

enriquecimento da amostra relativamente aos padrões adotados 

(k), através do cálculo da razão entre o teor em Sb e Au na 

amostra sobre os valores de referência; razões inferiores a 1 

representam amostras com uma concentração nestes elementos 

inferior aos padrões, enquanto valores superiores a 1, 

representam enriquecimento da amostra relativamente aos 

padrões. Para além disso, consideraram-se seis intervalos 
qualitativos de enriquecimento (<1, 1-10, 10-50, 50-100,100-500, 

>500) que evidenciam o maior ou menor enriquecimento das 

amostras relativamente aos padrões utilizados – CS (Crosta 

Superior), CT (Crosta Total), RS (Rochas Sedimentares).  
Os fatores de enriquecimento relativamente aos padrões 

utilizados para cada um dos dois elementos encontram-se 

sumarizados na tabela 2.  

Relativamente ao antimónio, os sedimentos de corrente 
analisados apresentam concentrações anormalmente altas 

comparativamente aos padrões utilizados; apenas 5 bacias 

apresentam valores inferiores aos teores médios considerados. Os 

116 outliers identificados na população em estudo mostram 
teores de enriquecimento apreciáveis (geralmente superiores a 

100x relativamente à CS e CT, e superiores a 10x em relação aos 

valores considerados para as RS, onde a concentração em Sb é 

consideravelmente superior). Tendo em consideração os teores 

anteriormente mencionados (Tab. 2), 112 bacias são muito a 

extremamente enriquecidas em relação ao teor médio 

considerado para a CS (23 bacias com fatores de enriquecimento 

superiores a 500x; máximo 23957xCS), 247 bacias são muito a 

extremamente enriquecidas em relação ao teor médio 

considerado para a CT (43 bacias com fatores de enriquecimento 
superiores a 500x; máximo 47915xCT) e 29 bacias são 

extremamente a muito enriquecidas em relação ao teor médio 

considerado para as RS (8 bacias com fatores de enriquecimento 

superiores a 500x; máximo 6388xRS). 
No que diz respeito ao ouro, a média e mediana amostral são 

consideravelmente superiores aos teores médios dos padrões 

considerados. Uma grande parte dos sedimentos analisados 

apresentam concentrações anormalmente altas relativamente aos 
padrões utilizados; apenas 3 bacias apresentam valores inferiores 

aos teores médios considerados. Os 214 outliers identificados na 

população em estudo revelam teores de enriquecimento 

consideráveis (geralmente superiores a 10x os teores dos padrões 
considerados). Considerando os teores médios padrão 

previamente apresentados (Tab. 2), 81 bacias são muito a 

extremamente enriquecidas em relação ao teor médio 

considerado para a CS (10 bacias com fatores de enriquecimento 
superiores a 500x; máximo 666,7xCS), 94 bacias são muito a 

extremamente enriquecidas em relação ao teor médio 

considerado para a CT (11 bacias com fatores de enriquecimento 

superiores a 500x; máximo 769,2xCT) e 19 bacias são muito 
enriquecidas em relação ao teor médio considerado para as RS 

(máximo 208,3xRS). 

Após a análise apresentada foi então possível a criação dos 

mapas de bacias para cada um dos elementos, utilizando a 

metodologia previamente proposta e os intervalos de 

enriquecimento expostos. Nas figuras 2 e 3 apresentam-se os 

mapas de bacias relativos ao fator de enriquecimento em relação 

à CS. 
Para o caso da disposição espacial das bacias com teores 

anómalos de Sb, considerar-se-ão apenas as bacias que 

apresentam fatores de enriquecimento superiores a 100xCS, 

tendo sido possível identificar clusters distintos (Fig. 2). Estes 
clusters são adjacentes a ocorrências conhecidas de Sb no 

Distrito auri-antimonífero Dúrico-Beirão, nomeadamente às 

ocorrências de: (1) Lagoa Negra (a NW da área em estudo, com 

kmax=100-500xCS); (2) Fojo das Pombas, Vale das Achas e 
Serra de Pias e Moirama (NW da região central da área, 

kmax>500 xCS); (3) Pinheirinhos, Alto do Sobrido e Ribeiro de 

Sobrido, Medas (a SE da região central da área, kmax>500 xCS); 

e (4) Covas e Toural (a SE da área em estudo, com kmax=100-
500xCS). Porém a SE de Lagoa Negra e a NE de Montalto 

surgem bacias anómalas, sem ocorrências proximais, com kmax 

> 500xCS; A SE de Janarde surge também um cluster de bacias 

anómalas, com kmax=100-500xCS. 

 

 
Tabela 2. Fator de Enriquecimento de antimónio e ouro na CS - Crusta Superior, CT - Crusta Total, RS - Rochas sedimentares. 

Table 2. Antimony and gold Enrichment Factor at CS - Superior Crust, CT - Bulk Crust, RS - Sedimentary Rocks. 

 

Fator de Enriquecimento (k) 

Sb  Au 

CS CT RS CS CT RS 

0,4 ppm 0,2ppm 1,5 ppm 1,5 ppb 1,3 ppb 4,8 ppb 

<1 Nada Enriquecido 5 5 5 3 3 3 

1-10 Pouco Enriquecido 0 0 1312 447 399 1471 

10-50 Ligeiramente Enriquecido 1420 1125 297 1075 1106 155 

50-100 Moderadamente Enriquecido 135 295 29 66 70 24 

100-500 Muito Enriquecido 89 204 21 71 83 19 

> 500 Extremamente Enriquecido 23 43 8 10 11 0 
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No caso do Au, considerar-se-ão também os clusters de 

bacias que apresentam fatores de enriquecimento superiores a 

100xCS. A disposição espacial destes clusters de bacias são, em 

grande parte, coincidentes com ocorrências conhecidas de Au, 
nomeadamente: Fojo das Pombas, Vale das Achas e Ribeiro da 

Igreja, Serra de Pias e Moirama, Banjas, Montalto, Alto do 

Sobrido e Pinheirinhos. Os teores mais elevados (kmax>500 xCS) 

foram identificados junto da ocorrência de Banjas, Alto do 
Sobrido, Pinheirinhos e Montalto (Fig. 3). Contudo, no extremo 

SE do Distrito auri-antimonífero Dúrico-Beirão, surgem um 

conjunto de bacias isoladas com valores anómalos de Au, não 

coincidentes com ocorrências conhecidas, tal como já tinha 
acontecido com o Sb. 

 

Figura 2. Bacias de drenagem dos sedimentos de corrente com o teor de ouro em ppb, 

as ocorrências minerais e antigas minas de Sb e Au. 

Figure 2. Drainage basins of stream sediments with gold content in ppb, mineral 

occurrences and old mines of Sb and Au. 

 

Importa referir também que o método aplicado está de acordo 

com um conjunto de dados previamente mencionados. A título de 
exemplo, a ocorrência de Banjas é uma ocorrência de Au, onde o 

Sb não foi assinalado de forma significativa. Tendo em conta as 

bacias criadas, esta dissimilitude é também exposta, uma vez que 

a bacia criada não apresenta anomalia em Sb, mas apresenta 
teores anormalmente altos de Au; assim os dados aqui 

apresentados corroboram este cenário de Banjas. Por outro lado, 

enfatiza-se o facto de uma parte dos clusters de bacias de Sb 

identificadas serem coincidentes com bacias anómalas de Au, o 
que leva a pressupor que ambos os metais possam estar 

associados, pelo menos em parte, ao mesmo processo 

metalogénico. 

6. Considerações finais 

Com esta proposta de procedimento metodológico foi possível a 

identificação de bacias com valores anómalos relativamente aos 

teores médios dos padrões considerados (CS, CT e RS). 
Delimitaram-se assim: (1) 112 bacias muito a extremamente 

enriquecidas em antimónio em relação à CS, 247 bacias muito a 

extremamente enriquecidas em relação à CT e 29 bacias muito a 

extremamente enriquecidas em comparação com as RS; (2) 81 
bacias muito a extremamente enriquecidas em ouro em 

comparação com à CS, 94 bacias muito a extremamente 

enriquecidas comparativamente à CT e 19 bacias muito 

enriquecidas relativamente ao teor das RS. 

Na sua maioria, as bacias anómalas, em ouro e antimónio, 

geradas incluem ocorrências minerais conhecidas ou antigas 
explorações, demonstrando a fiabilidade dos resultados obtidos, 

nomeadamente, as minas e ocorrências de Fojo das Pombas, Vale 

de Achas, Ribeiro da Igreja, Alto Sobrido, Montalto, 

Pinheirinhos, entre outras. 
Porém, uma parte das bacias geradas não inclui nenhuma 

ocorrência ou exploração conhecida proximal, nomeadamente 

nos domínios a SE do Distrito auri-antimonífero Dúrico-Beirão, 

podendo ser indicadora de potencial da presença de novas 
ocorrências de antimónio e ouro na região, o que evidencia a 

pertinência desta metodologia na prospeção mineral. 

Desta forma, é possível concluir que a proposta de 

procedimento metodológico aqui mostrado pode apresentar-se 
como uma ferramenta útil na prospeção mineral, utilizando por 

base os dados geoquímicos dos sedimentos de corrente. Conclui-

se ainda que este estudo confirma que este método permite 

investigar áreas extensas, pouco conhecidas com custos 
relativamente baixos, e que é essencial na prospeção de novas 

áreas. 

 

Figura 3. Bacias de drenagem dos sedimentos de corrente com o teor de antimónio em 

ppm, as ocorrências minerais e antigas minas de Sb e Au. 

Figure 3. Drainage basins of current sediments with antimony content in ppm, mineral 

occurrences and old mines of Sb and Au. 
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