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Introducció
Durant els treballs d’actualització i revisió de les 

col·leccions de minerals del Museo Geominero, s’es-
tan visitant nombrosos jaciments amb la finalitat de 
compilar els exemplars que permetin tenir repre-
sentats els diferents trets geològics i miners de cada 
zona d’estudi i poder posar a la disposició de les co-

munitats educativa i científica, així com de totes les 
persones interessades en els minerals i els seus jaci-
ments, el patrimoni geològic moble que constitueix 
els fons mineralògics del museu.

Dins de l’actualització de la col·lecció de Castella- 
La Manxa, un dels objectius aconseguits va ser lo-
calitzar el jaciment clàssic de magnetita de San 
Pablo de los Montes (Toledo), ja que havia aportat 
excel·lents exemplars a col·leccions i museus en les 
primeres dècades del segle XX, i no obstant això no 
es coneixia, a causa que no existia una publicació ex-
plícita que recollís aquesta ubicació.

Es van trobar dos jaciments de magnetita, asso-
ciats al contacte entre els granits Tipus San Pablo i 
les Calcàries de Los Navalucillos: l’skarn amb mag-
netita del rierol Perales i un indici miner de coure 
localitzat en el Morro Viñas.

L’objectiu d’aquest treball consisteix en la descrip-
ció d’aquest indici miner del Morro Viñas, posant 
especial atenció en la caracterització de les espècies 
minerals d’interès presents en el mateix.

En els peus de les figures corresponents a mine-
rals fem constar el propietari, tant de les fotos com 
dels exemplars fotografiats, que és el Museo Geo-
minero, Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). L’autor d’aquestes fotos és Ramón Jiménez 
Martínez.

L’skarn del Morro Viñas, San Pablo de 
los Montes

Al voltant de San Pablo de los Montes es localit-
za una sèrie de «segments aïllats de roques car-
bonatades càmbriques surant sobre els granits»  
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ABSTRACT: During the updating work being carried out at the Geominero Museum, some outcrops with skarn 
type mineralizations have been visited, located in the municipality of San Pablo de los Montes, in the province of 
Toledo (Spain). Among these outcrops is a small copper mining site called “Morro Viñas”, where several mineral 
species of interest have been identified, including hulsite and schoenfliesite, two rare minerals that had not been 
previously described in the Iberian Peninsula. The presence of these minerals, together with other geological 
features observed, contribute to the fact that these outcrops are considered one of the main Sites of Geological 
Interest in the “Montes de Toledo”.
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Fig. 1. Principals explotacions a San Pablo de los Montes. 
Ressaltat en vermell, la mina “Garbin”; en blau, tres pedreres 
de marbre. Mapa: R. Jiménez (font mapa base: web ign.es, 
BTN25 2006-2017, CC-BY 4.0).
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Fig. 2. San Pablo de los Montes i, a les seves proximitats, 
el Morro Viñas. Foto: Ramón Jiménez Martínez.

Fig. 3. Planell de demarcació de la mina “La Poderosa”. 
Font: Registro minero del Servicio de Minas de Toledo.

Fig. 4. Planell de demarcació de la mina “Remedio”. 
Font: Registro minero del Servicio de Minas de Toledo.

(IGME, 2009), que han estat explotats en diferents 
llocs (Fig. 1). Aquests materials estan afectats per un 
metamorfisme de contacte i donen lloc a nivells calco- 
silicatats i dipòsits metàl·lics de tipus skarn.

El major d’aquests segments carbonatats es loca-
litza en el Morro Viñas, que és un turó aïllat amb una 
cota màxima de 981 m, situat a uns 2 km al NW de 
San Pablo de los Montes (Fig. 2).  

Està constituït per una sèrie en bandes amb un ca-
bussament 30-40° al NE i que intercala roques pelí-
tiques cap a la base (ENADIMSA-IGME, 2009).

Dins d’aquest aflorament, concretament al ves-
sant nord del turó, entre els paratges de La Mina i 
Almendrillos, es localitza un indici de coure amb una 
mineralització de tipus skarn, on s’han identificat di-
verses espècies minerals d’interès.

Antecedents històrics miners del Morro 
Viñas

En el registre miner del Servicio de Minas de Tole-
do es conserven plànols de demarcació de mines de 
coure, per a la zona del Morro Viñas, des de 1886. 
El més antic correspon a la mina “La Poderosa” ‒nº 
exp. 2132‒ (Fig. 3), situat en el paratge denominat 

Almendrillos. En 1901 es van realitzar dos registres 
a la zona: mina “Remedio” ‒nº exp. 2458‒ (Fig. 4) i 
mina “Consuelo” ‒nº exp. 2461‒ (Fig. 5), que van ca-
ducar en pocs anys per dèbits. L´any 1965 es demar-
ca per a coure el permís d´investigació denominat 
“San Pablo”, amb nº exp. 3177 (Fig. 6), situat en el 
paratge Garvin (o El Garvin), indicant-se que el punt 
de partida de la demarcació es troba proper a unes 
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Fig. 5. Planell de demarcació de la mina “Consuelo”. 
Font: Registro minero del Servicio de Minas de Toledo. 

Fig. 6. Planell de demarcació del permís d’investigació “San 
Pablo”. Font: Registro minero del Servicio de Minas de Toledo. 

labors antigues consistents en dos pous amb indicis 
de carbonats de coure. Aquest indici es correspon 
amb les labors descrites en aquest treball.

La presència de «silicats complexos i grossulària a 
les calcàries, així com l’existència d’escasses minera-
litzacions metasomàtiques i de magnetita», van ser 
ja indicades en un estudi geològic de la zona de San 
Pablo de los Montes (San José Lancha, 1970).

En un informe de l’Instituto Geológico y Minero 
de España (IGME) per a la recerca de minerals de 
plom a l’àrea de Mazarambroz, s’indica que «proper 
al contacte de les calcàries paleozoiques amb el gra-
nit, al nord del turó Viñas, en una rasa de prospecció 
s’observa una fractura amb direcció N70°W, situa-
da en granit, amb indicacions de malaquita i atzu-
rita, sense que la mineralització afecti les calcàries» 
(IGME, 1971). S’analitza a més una mostra el contin-
gut de la qual en metalls és el següent: Cu (2,26%), 
Pb (1,53%), Ag (58 g/t), Au (no s’aprecia).

També en el Mapa Metalogenético de España, 
núm. 53 (IGME, 1973), figura un petit indici de 
coure localitzat al NW de San Pablo de los Mon-
tes, del que no s’aporta informació mineralògica.  
S’han localitzat crostes de carbonats de coure sobre 

fissures en el granit en el paratge Almendrillos, una 
mica més al nord de l’indici estudiat, que podrien co-
rrespondre amb l’indicat en l’informe del IGME de 
1971 i en el mapa metal·logenètic.

En un estudi geològic miner de l’àrea aurífera en-
tre San Pablo de los Montes, Retuerta del Bullaque, 
El Molinillo i voltants (Pineda Velasco, 1987), infor-
me inèdit, s’assenyala l’existència d’un indici miner 
denominat «Mina Garbin», sobre la superfície de de-
marcació del permís d’investigació “San Pablo”, que 
coincideix amb les labors descrites en aquest treball. 
En aquest informe s’assenyala: «les labors són molt 
petites i estan cobertes de matolls. Hi ha dues petites 
excavacions (unes 25 t cadascuna) alineades en di-
recció N90°E i separades uns 50 m. L’encaixant car-
bonatat proper té una orientació N80°E-40°S. Molt 
probablement, per tant, es tracta d’skarns en capes 
de potència mètrica».

En aquest estudi es va agafar una mostra d’uns 
quants quilograms dels terregalls l’anàlisi de la qual 
va donar la següent concentració: Pb (0,03%); Zn 
(0,27%); Cu (1,35%); Fe (7,80%); Ag (49 g/t); Sn 
(1.600 g/t); WO3 (180 g/t); Au (< 0,10 g/t); As i Sb 
(no detectats).
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En el treball de Montero Ruiz et al. (1990), s’as-
senyala que «la mina consisteix en una galeria horit-
zontal, a l’entrada de la qual es troben els terregalls 
que presenten nombroses restes de mostres amb 
gran riquesa de coure». A més, inclou 12 anàlisis 
mitjançant fluorescència de rajos X, tots de minerals 
amb una alta concentració de Cu (entre el 63,55 i el 
89%), que a més contenen significatives quantitats 
de Fe, Zn i Sn.

A la memòria del Mapa Geológico de España a es-
cala 1:50.000, núm. 684 (Navahermosa), remet  a 
l’informe de l’IGME ja esmentat de 1971 i s’assenya-
la que a la cartografia es va parar especial atenció a 
les calcàries càmbriques del Cerro de las Viñas, per 
la possibilitat que oferissin mineralitzacions impor-
tants de tipus skarn. Es van observar paragènesis de 
minerals interessants (grossulària, diòpsid, vesu-
vianita, sulfurs de coure, pirrotina, etc.), però no en 
grans quantitats (IGME, 2009).

Posteriorment, l’any 2011, López Jerez i Jiménez 
Martínez indiquen l’existència d’una petita rasa 
al vessant nord del Morro Viñas, concretament en 
el paratge Almendrillos, i que  als seus terregalls 
queden restes d’una mineralització cuprífera amb 
alguns minerals secundaris (malaquita, atzurita, 
crisocol·la), que procedeixen de l’alteració de la cal-
copirita, juntament amb magnetita massiva i bastant 
alterada i altres òxids de ferro. Aquesta mineralitza-
ció, de tipus skarn, està associada a uns carbonats 
amb silicats càlcics: granats (andradita i grossulària) 
de tons verdosos, diòpsid i vesuvianita (López-Jerez 
i Jiménez-Martínez, 2011).

Identificació d’espècies minerals
Per a la caracterització de les espècies minerals 

presents en aquest jaciment, per la seva complexi-
tat, ha estat necessària la utilització de diverses tèc-
niques analítiques.

S’ha utilitzat la microscòpia electrònica d’escom-
bratge (MEB/SEM) per determinar els principals 
trets morfològics dels cristalls i també per obtenir 
anàlisis semiquantitatius necessaris per confirmar 
la naturalesa dels cristalls. S’ha emprat un micros-
copi JEOL 6400, dotat d’un sistema de microanàlisi 
per dispersió d’energia (EDS), del Centro Nacional 
de Microscopía Electrónica de la Universidad Com-
plutense de Madrid.

Després d’obtenir les anàlisis semi quantitatives 
(EDS) de la hulsita i minerals associats, es van rea-
litzar anàlisis quantitatives en una microsonda elec-
trònica JEOL JXA-8900M amb dispersió de longitud 
d’ona, al Centro Nacional de Microscopía Electrónica 
de la Universidad Complutense de Madrid. Les con-
dicions per realitzar les anàlisis quantitatives dels 
elements seleccionats van ser: voltatge d’acceleració 
15 Kv; corrent de sonda 20 nA; 10 s de mesura en pic 
i 5 s en cadascun dels background. El diàmetre de 
feix va ser de 2 a 5 μm per minimitzar en tant que si-
gui possible el dany en els punts considerats. Els pa-
trons utilitzats van ser kaersutita (MgKα, CaKα), gra-
nat (MnKα, FeKα), albita (AlKα), sillimanita (SiKα), 
Cu metall (CuKα), Sn metall (SnLα), ilmenita (TiKα), 
borosilicat 3.3 sintètic (BKα). Els resultats van ser 
processats utilitzant un programa ZAF on line.

La tècnica base de caracterització ha estat la di-
fracció de rajos X (DRX), mitjançant el mètode de la 
pols cristal·lina. La mesura s’ha realitzat en un equip 
XPERT PRO MPD de PANalytical: tub de coure (40 
mA; 40 kV), monocromador de grafit i escletxa au-
tomàtica. Software  de captació de dades X´Pert Data 
Collector 2.1.a (PANalytical). Per a l’anàlisi i posterior 
interpretació de les dades obtingudes s’ha utilitzat el 
software High Score versió 3.0.4 (PANalytical) i les ba-
ses de dades PDF-2 (ICDD) i COD January 2012. Quan 
la mostra va ser molt escassa, es va procedir a micro 
anàlisis sobre porta mostra de “fons zero” (silici).

Fig. 7. Rasa de prospecció a l’indici miner del Morro Viñas. 
Foto: Ramón Jiménez Martínez.

Fig. 8. Magnetita rodejant cristalls de vesuvianita i andradita. 
Mides: 2,5 x 2 x 2 cm. Col·lecció i foto: Museo Geominero 

(clau exemplar: 16184).
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La confirmació de la presència de bor en una mos-
tra que conté hulsita es va realitzar mitjançant Plas-
ma ICP-AES, en un equip Varian Vista MPX. Aquestes 
últimes anàlisis es van realitzar en els laboratoris de 
l’Instituto Geológico y Minero de España a Tres Can-
tos (Madrid).

Mineralogia de l’indici miner del Morro 
Viñas

Les labors són superficials i permeten observar que 
es tracta d’un jaciment metasomàtic, encaixat en ma-
terials carbonàtics. Tots els treballs miners localitzats 
són de petita extensió i es troben coberts per la vege-
tació.

Consisteixen en tres petites rases de prospecció: una 
rasa situada a la zona oest de l’indici, pràcticament 
sense mineralització, i altres dues rases de prospecció 
més properes entre sí, a uns 50 m a l’est de l’anterior 
(Fig. 7), en les quals s’han mostrejat els minerals des-
crits a continuació. Pels voltants es poden observar 
alguns apilaments de marbre i de roques de l’skarn.

La mineralització metàl·lica està formada majori-
tàriament per magnetita (Fig. 8) i calcopirita (Fig. 
9). La pirita es troba ocasionalment i acostuma a es-
tar parcialment oxidada.

La malaquita es presenta en crostes i a vegades 
com a cristalls prismàtics plans, distribuïts en forma 
radial (Fig. 10).

L’atzurita forma petites crostes que emplenen frac-
tures i acostuma a presentar-se en cristalls mil·limè-
trics d’hàbit idiomorf (Fig. 11).

La crisocol·la també forma crostes, en aquest 
cas d’aspecte vitri. Presenta hàbit botrioide i color 
verd-blavós (Fig. 12).

El contacte calcària-granit està format per feldspats 
+ quars + clorita i presenta una major alteració de-
guda probablement a una intensa circulació hidroter-
mal. En aquesta zona és freqüent la presència d’òxids 
de ferro (goethita, hematites) i s’han observat cristalls 
mil·limètrics octaèdrics de fluorita incolora (Fig. 13).

El principal component de les Calcàries de Los Na-
valucillos a la zona de la mina és la calcita, que, enca-

Fig. 9. Partícules metàl·liques mil·limètriques de calcopirita 
dispersa en matriu silicatada. C.V. 13 mm. Col·lecció i foto: 
Museo Geominero (clau exemplar: 16166).

Fig. 10. Malaquita associada a òxids de manganès. 
C.V. 13 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero 

(clau exemplar: 17200).

Fig. 11. Cristalls d’atzurita de fins a 2 mm reomplint 
una fractura. Col·lecció i foto: Museo Geominero 
(clau exemplar: 17183).

Fig. 12. Crisocol·la d’hàbit botrioidal. 
C.V. 13 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero

(clau exemplar: 17185).
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Fig. 13. Fluorita d’hàbit octaèdric. Cristall més gran 
d’1 mm d’aresta. Col·lecció i foto: Museo Geominero 
(clau exemplar: 16178).

Fig. 14. Rombododecaedres d’andradita. 
C.V. 35 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero 

(clau exemplar: 17179).

Fig. 15. Rombododecaedres de grossulària. C.V. 35 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero (clau exemplar: 13345).

ra que recristal·litzada, no presenta interès museístic.
Pel que fa als silicats amb Ca o Ca i Mg presents a 

la zona hem identificat: granats (andradita i gros-
sulària), diòpsid, vesuvianita i wollastonita.

S’han diferenciat dos tipus de granat, un a la 
zona de l’indici miner i un altre a les pedreres de 
marbre del Morro Viñas. El primer és un granat de 
tons verds, i ocasionalment marrons, cristal·litzat 
en rombododecaedres {110}, de vegades lleugera-

ment modificats pel trapezoedre {211}, que rara-
ment superen el centímetre (Fig. 14). Es correspon 
amb andradita, que presenta una concentració de 
SnO2 entre l’1 i el 3,5%. Sol estar en contacte amb 
quars, encara que pot arribar a constituir nivells 
de granatita. En fracturar roques inalterades ri-
ques en quars es poden observar seccions hexa-
gonals de cristalls amb bon color i lluentor, però 
en superfície se solen presentar alterats. El segon, 
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Fig. 16. Cristalls mil·limètrics de diòpsid sobre magnetita. 
C.V. 35 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero 
(clau exemplar: 17190). 

Fig. 17. Cristall de vesuvianita de 3 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero 

(clau exemplar: 17211). 

Fig. 18. Microfotografia SEM de cristalls de vesuvianita. Foto: 
Museo Geominero.  

Fig. 19. Microfotografia SEM d’un cristall de vesuvianita 
ric en facetes. Foto: Museo Geominero. 

més abundant, correspon a grossulària, que es 
presenta igualment ben cristal·litzat en rombodo-
decaedres de tons marrons. Aquests granats, en 
plànols d’estratificació i fractura, constitueixen els 
minerals més resistents que sobresurten de la ma-
triu calcària. (Fig. 15).

El diòpsid constitueix, juntament amb el granat 
i la vesuvianita, un dels components principals 
de l’skarn i sol mostrar-se de petita mida de gra i 
tons groguencs. A voltes s’han observat associats 
a magnetita en cristalls prismàtics blanquinosos i 
verd groguencs que rarament superen els 3 mm de 
longitud (Fig. 16).

La vesuvianita és normalment verdosa, encara 
que també adquireix tonalitats marrons en zones 
de metamorfisme de contacte, es presenta formant 
nivells centimètrics d’agregats cristal·lins d’aspec-
te massiu, confonent-se llavors amb l’andradita, 
quan presenten ambdues un color verd intens. 
Excepcionalment es mostra ben cristal·litzada, en 
petites cavitats  i reomplint fractures (Fig. 17). Les 
formes cristal·lines són molt variades, predomi-

nant l’hàbit prismàtic, encara que també s’apre-
cien formes equidimensionals molt riques en face-
tes (Figs. 18 y 19). Els prismes solen estar estriats 
segons la direcció d’elongació i freqüentment for-
men agregats radiats.

La wollastonita es presenta com a agregats de 
cristalls formant masses de color blanquinós o gri-
senc, en contacte amb granat verd i vesuvianita. La 
grandària mitjana dels cristalls està entorn de 3-4 
mm, arribant a 2 cm en reompliments de fractures 
(Fig. 20).

També s’han observat altres minerals entapis-
sant  fractures: òxids de manganès (Fig. 21), que 
adquireixen hàbit dendrític, i òpal botrioide (Fig. 
22).

Encara que no els hem reconegut de visu, la di-
fracció de raigs X (DRX) mostra la presència de 
cuspidina, augita i clinohumita.

Els minerals de major interès del jaciment són la 
hulsita i la schoenfliesita, ja que es tracta d’es-
pècies molt rares, que fins al moment no han estat 
descrites a la península Ibèrica.
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Fig. 20. Wollastonita associada a quars en una fractura. C.V. 13 
mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero (clau exemplar: 17219).

Fig. 21. Òxids de manganès reomplint  una fractura. C.V. 13 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero (clau exemplar: 17204).

Fig. 22. Crosta botrioidal d’òpal. C.V. 13 mm. Col·lecció i foto: 
Museo Geominero (clau exemplar: 17203).

Fig. 23. Agregats en ventall d’hulsita. C.V. 13 mm. Col·lecció i 
foto: Museo Geominero (clau exemplar: 17197).

Fig. 24. Cristalls d’hulsita en una cavitat d’andradita. 
C.V. 13 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero 
(clau exemplar: 17195).

Fig. 25. Difractograma d’hulsita + clinohumita.
 Font: Museo Geominero.  
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Hulsita, (Fe2+,Mg)2(Fe3+,Sn4+,Mg)(BO3)O2
La hulsita es presenta com a cristalls de color 

negre, de lluentor vítria o submetàl·lica; formant 
ventalls de cristalls i agregats radiats que arriben 
excepcionalment a 2 cm de longitud (Fig. 23).  

Encara que s’han trobat cristalls tabulars o pris-
màtics d’hulsita entapissant les parets de petites 
fractures o cavitats (Fig. 24), el més habitual és 
trobar-la en bandes compostes per agregats de gra 
fi, al costat de vesuvianita, diòpsid i magnetita. En 
alguns sectors d’aquestes bandes, la hulsita està al-
terada a schoenfliesita.

La identificació de l’espècie es va realitzar mit-
jançant DRX (Fig. 25). Com es va comentar anterior-
ment, la determinació del bor corrobora les dades 
de DRX. El contingut en bor d’una mostra constituï-
da principalment per òxids de ferro i hulsita és de 
3.960 µg/g.

Posteriorment es va obtenir la composició química 
quantitativa de la hulsita amb una microsonda elec-
trònica. A la taula de la figura 26 es mostren els re-
sultats analítics representatius de diversos cristalls 
d’hulsita, juntament amb els obtinguts per Konnert 
et al. (1976) en exemplars de la muntanya Brooks, 
península de Seward, Alaska (EUA). Per estimar les 
quantitats relatives de Fe2+i Fe3+ s’ha utilitzat el ba-

Fig. 27. Agregats en ventall d’hulsita amb vesuvianita. C.V. 13 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero (clau exemplar:  16175).

Fig. 26. Anàlisi amb microsonda electrònica (EPMA) de la hulsita 
de San Pablo de los Montes, Toledo. (*) Material tipus: Brooks 

Mountain, Alaska, EE.UU. (Konnert et al., 1976). 
Font: Museo Geominero. 
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Fig. 28. Hulsita amb diòpsid i òxids de ferro. C.V. 13 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero 
(clau exemplar: 16196).

Fig. 29. Hulsita amb andradita. C.V. 13 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero

(clau exemplar: 16198).

Fig. 30. Agregats en ventall i radiats d’hulsita. C.V. 13 mm. 
Col·lecció i foto: Museo Geominero (clau exemplar: 16199).

Fig. 31. Schoenfliesita pseudomorfitzant parcialment a hulsita. 
C.V. 13 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero 

(clau exemplar:  17208).

Fig. 33. Difractograma de schoenfliesita + goethita + vesuvianita 
+ clinoclor. Font: Museo Geominero. 

Fig. 32. Schoenfliesita pseudomorfa d’hulsita, amb atzurita. 
C.V. 13 mm. Col·lecció i foto: Museo Geominero 
(clau exemplar: 17205).



MINERALOGISTES DE CATALUNYA / 2018-1 77

Fig. 34. Schoenfliesita amb magnetita. C.V. 13 mm. Col·lecció i 
foto: Museo Geominero (clau exemplar: 17207).

Fig. 35. Schoenfliesita amb vesuvianita i envoltada 
d’agregats d’hulsita. C.V. 13 mm. Col·lecció i foto: 

Museo Geominero (clau exemplar: 17206).

lanç de càrregues (Droop, 1987), sobre la base de 4 
cations i 5 oxígens, per a l’obtenció de la seva fórmu-
la empírica.

Com es pot observar en aquesta taula, el mineral 
correspon a una solució sòlida d’hulsita i magnesio-
hulsita, amb lleuger predomini de la primera. S’han 
trobat petites quantitats de Mn2+ i Ca que substitui-
rien al Fe2+, així com d’Al i Ti situats en la posició del 
Fe3+. Els petits continguts de silici (fins a 0,25% en 
pes com a òxid, amb una mitjana per sota de 0,01 
cations per fórmula empírica) substituirien al bor. 
Considerant tot això s’obté la següent fórmula em-
pírica mitjana:

(Fe2+
1,1Mg0,88 Mn0,01Ca0,01)Σ2(Fe3+

0,66Mg0,17Sn0,15 
Al0,02Ti0,01)Σ1,01(BO3)O2
A les figures 27 a 30 apareixen fotos d’altres exem-

plars d’hulsita.

Schoenfliesita, MgSn4+(OH)6
La schoenfliesita es troba en zones d’alteració de 

la hulsita, a la qual pseudomorfitza parcial (Fig. 31) 
i fins i tot totalment (Fig. 32). Adquireix tonalitats 
marrons i groguenques i està íntimament associada 
a òxids de ferro.

Igual que la hulsita, l’espècie ha estat determina-
da mitjançant DRX (Fig. 33), on s’observa que està 
acompanyada de goethita, vesuvianita i clinoclor.

En les anàlisis químiques semi quantitatives (EDS), 
s’obtenen concentracions de SnO2 compatibles amb 

l’espècie, però sempre presenta un determinat grau 
de contaminació per impureses d’òxids de Fe.

A les figures 34 i 35 apareixen altres dues fotos 
amb mostres de schoenfliesita.

Conclusions
A l’àrea de San Pablo de los Montes (Toledo), es lo-

calitza una sèrie d’afloraments de calcàries càmbri-
ques transformades en marbres per metamorfisme 
de contacte amb el granit adjacent. Dins d’aquests 
afloraments és destacable el del Morro Viñas, en el 
qual es troben mineralitzacions de tipus skarn.

Al vessant  NW del Morro Viñas es va investigar 
l’skarn en una petita mina de coure que a més pre-
senta altes concentracions d’estany i ferro. Als seus 
terregalls s’han identificat nombrosos minerals, en-
tre els quals destaquen la hulsita i la schoenfliesita, 
espècies d’extraordinària raresa.

La presència d’hulsita i schoenfliesita constitueix 
la primera ocurrència contrastada a la península 
Ibèrica. D’altra banda, l’elevada diversitat mineralò-
gica i l’existència de bons afloraments de tipus skarn 
entre les Calcàries de Los Navalucillos i els granits 
Tipus San Pablo, fan que el Morro Viñas constitueixi 
un dels principals Lugares de Interés Geológico de 
los Montes de Toledo.
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