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“Na vida não existe nada a temer,  

mas a entender” 

Marie Curie 

 

 

 

Caros Colegas, 

 

Sejam muito bem-vindos à 10ª edição do Congresso Jovens Investigadores em 

Geociências (CJIG). 

Este ano, realizamos esta edição com um sentimento misto… Gostaríamos de dizer que 

vai ficar tudo bem…. Queremos acreditar nisso!  

São novos tempos. Tempos de adaptação constante, tempos de resiliência e desafio. 

Pensámos e repensámos este encontro: ponderámos a sua realização, os moldes de 

concretização e de que forma levaríamos avante esta décima edição.  

Chegámos à conclusão que teríamos de manter a essência do CJIG e realizá-lo de 

forma presencial, não deixando cair nenhuma das suas valências! Queríamos manter 

vivo o ambiente de partilha e convívio, que tem caracterizado este encontro (em 

segurança).  

O objetivo desta iniciativa foi, é e será potenciar os trabalhos realizados por jovens 

investigadores, dando-lhes um espaço próprio de crescimento, de vivência do processo 

científico, de participação num congresso.  

Esperamos que se sintam, uma vez mais, bem recebidos e que esta edição do CJIG vá 

ao encontro das vossas expectativas.  

 

Não podíamos deixar de agradecer a todos os que partilham e partilharam connosco 

este percurso e viabilizam a realização de mais esta edição. 

 

A todos um Muito Obrigado! 

 

A Comissão organizadora 
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As Ciências da Terra e a Sociedade: Importância e 
Desafios 

 
Earth Sciences and Society: Importance and Challenges 

 
C. Ribeiro 1 * 

 
1
 Universidade de Évora, Escola de Ciências e Tecnologia, Departamento de Geociências, ICT – Instituto de Ciências 

da Terra/ MARE – Centro de Ciências do Mar e do Ambiente; Departamento de Geociências, Colégio Luís António 
Verney, Rua Romão Ramalho, 59, 7000-671 Évora 
*
 cribeiro@uevora.pt  

 
 
Resumo: As ciências da Terra têm um papel central no desenvolvimento socio-económico. Os 
casos da prospeção e exploração de recursos minerais marinhos ou do armazenamento 
terminal de CO2, são dois exemplos apresentados da relevância do trabalho dos geocientistas 
para um desenvolvimento sustentável. Apesar da sua inegável importância verifica-se um 
afastamento entre a sociedade, em geral, e a classe política, em particular, das opiniões 
fundamentadas dos profissionais. Esse afastamento terá de ser ultrapassado através de um 
esforço de melhoria da comunicação para fora da classe profissional. 
 
Palavras-chave: Importância dos Geocientistas; Recursos Minerais Marinhos; Armazenamento 
de CO2; Comunicação. 
 
Abstract: Earth Sciences have a central role in the social and economic development. Marine 
mineral resources prospection and exploration or terminal CO2 storage are two examples of 
the relevancy of the Earth Scientists work for a sustainable development. Despite the extreme 
importance of their work there is a poor acceptance of their reasoned opinions from the 
general society and the political class. This gap must be overcome through an effort to improve 
communication outside the professional class. 
 
Key-words: Importance of Earth Scientists; Marine Mineral Resources; CO2 Storage; 
Communication. 
 
 

INTRODUÇÃO  

Nos últimos anos, tem-se assistido a um afastamento entre as Ciências da Terra e o tecido 

social. A atividade dos geocientistas (jovens e menos jovens) apresenta-se, cada vez mais, 

como obscura à população em geral que permanece ligada a estereótipos que representam os 

geólogos como naturalistas do século XXI profundamente ligados à descrição qualitativa de 

rochas e fósseis. Fatores como a linguagem própria da atividade, tipo de processos bem como 

as suas escalas espaciais e temporais e o facto de os trabalhos desenvolvidos serem a base de 

cadeias de valor acrescentado, têm contribuído para a manutenção dessa imagem desfasada 

da realidade. 
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A representação espacial dos objetos geológicos continua a ser um imperativo da atividade, no 

entanto o tipo de dados que atualmente se representam, ultrapassam o que é possível colher 

no campo, armados com uma bússola e um martelo, tendo-se assistido nas últimas décadas a 

um progresso no sentido de mais quantificação e de abordagens multidisciplinares. Este 

progresso, com o desenvolvimento de procedimentos analíticos (novos e aperfeiçoamento dos 

existentes), de métodos de observação indireta, de processamento de grandes conjuntos de 

dados, por exemplo, permitiu um aprofundamento do conhecimento que temos do nosso 

planeta e dos processos que o regulam. 

Na estrita dependência do desenvolvimento do conhecimento, expandiu-se o conjunto de 

aplicações, com interesse social, das ciências da Terra. Novas disciplinas como a Geologia 

Forense, a Geobiologia ou a Astrogeologia ganharam o seu espaço no conjunto das 

Geociências, enquanto o contributo para a resolução de problemas prementes da sociedade 

aumentou. 

Duas das questões societais onde a intervenção das Ciências da Terra tem um papel central 

são a exploração de recursos minerais marinhos e a descarbonização. 

 

RECURSOS MINERAIS MARINHOS 

 A exploração científica dos oceanos, que beneficiou com os desenvolvimentos tecnológicos da 

Segunda Guerra Mundial, assistiu a um crescimento no final do século XX e início do século 

XXI. Para além do interesse estritamente científico, também a vontade de conhecer o seu 

potencial económico foi um motor desta exploração. 

Vários tipos de concentrações minerais foram já identificados nos oceanos como o caso dos 

nódulos polimetálicos, nas planícies abissais, com as suas concentrações economicamente 

interessantes de cobalto, cobre, molibdénio e elementos do grupo das terras-raras, ou placers 

de estanho na plataforma continental. A instituição internacional que gere as autorizações 

para exploração de recursos fora das águas territoriais (a International Seabed Authority) já 

estabeleceu contratos de exploração para nódulos polimetálicos, sulfuretos polimetálicos e 

crostas de ferro e manganês ricas em cobalto; os contratos foram estabelecidos com 

consórcios estatais de diferentes países e com empresas. 

Para além da caracterização geológica dos oceanos e identificação de recursos minerais, que 

possam substituir aqueles que se encontram mais próximos de serem exauridos nos 

continentes, um papel fundamental dos geocientistas é investir no desenvolvimento de 

métodos que permitam uma exploração mais sustentável e contribuir substantivamente para  

a compreensão dos ecossistemas marinhos por forma a diminuir o impacto que a atividade 

extrativa possa ter. O contributo é feito através de duas linhas de investigação relativamente 
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novas: o mapeamento de habitats (habitat mapping) e a caracterização de paisagens marinhas 

(marine landscapes). Ambas têm como base dados de batimetria e de determinação do tipo de 

substrato, que resultam diretamente dos estudos de geologia marinha. 

 

DESCARBONIZAÇÃO 

A emergência climática resultante da concentração crescente de gases de efeito de estufa 

(GEE) na atmosfera exige uma abordagem sinergética dos diversos ramos da ciência. Conhecer 

as fontes de GEE, os seus ciclos na atmosfera, e os seus sorvedouros enquanto 

simultaneamente se procuram novas soluções tecnológicas para a redução das emissões 

antropogénicas é um imperativo da comunidade científica. Com uma intervenção limitada no 

desenvolvimento de soluções tecnológicas, os geocientistas podem dar um contributo 

fundamental à compreensão dos ciclos de GEE.  

O limitado período de amostragem disponível para os cientistas do clima, pode ser expandido 

para períodos mais recuados, observando o registo geológico e recorrendo a indicadores 

(comummente designados por proxies) que forneçam dados relativos a paleo-concentrações 

de GEE na atmosfera e a paleo-temperaturas, atmosféricas ou da superfície dos oceanos. Estes 

dados permitem conhecer os ciclos paleoclimáticos de periodicidade maior do que a 

disponibilizada pelos dados instrumentais, constituindo um contributo fundamental para a 

compreensão das alterações climáticas. Questões como a desestabilização dos hidratos de 

metano existentes no permafrost das regiões de elevada latitude, devido ao aquecimento 

global e o significado desse processo no fornecimento de quantidades relevantes de metano 

para a atmosfera ou a compreensão dos fenómenos que terão estado na origem da grande 

concentração de CO2 na atmosfera durante o Eocénico são exemplos concretos do papel que 

os geocientistas poderão ter na conceção dos modelos de evolução climática. 

Por outro lado, a resolução do problema das emissões excessivas de CO2 para a atmosfera 

necessita de uma abordagem integrada que engloba transição energética no sentido de 

utilização mais frequente de fontes de energia renováveis e não poluentes, desenvolvimento 

de processos industriais com emissões reduzidas, otimização dos consumos energéticos, entre 

tantos outros.  

Também aqui os cientistas da Terra têm um papel relevante para a resolução deste problema. 

Sendo certo que a emissão de GEE não conseguirá ser completamente anulada, há um grande 

trabalho pela frente no campo do seu armazenamento geológico. Neste âmbito, a intervenção 

é importante no conhecimento dos processos eficazes de armazenamento (e.g. 

armazenamento em aquíferos salinos profundos; carbonatação de rochas básicas e 

ultrabásicas), a partir da caracterização geológica dos potenciais candidatos. Está estimado 
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que a captura e armazenamento de CO2 possa ter uma parcela de 15% a 20% na redução das 

emissões globais deste gás. 

 

COMUNICAÇÃO 

Os exemplos apresentados atestam bem a importância dos geocientistas para o 
desenvolvimento económico e social da humanidade. Apesar dessa importância, a atenção 
que é dada à opinião dos profissionais não é equiparada, como foi afirmado no início do texto. 
Discussões como as relacionadas com a exploração de lítio ou a prospeção de 
hidrocarbonetos, reduzem-se a “profissões de fé”, com grupos mal-informados (ou 
completamente desinformados) fazendo pressão política no sentido de uma determinada 
decisão. Estes são apenas dois exemplos de um dos mais importantes desafios que se colocam 
aos Geocientistas: a comunicação de ciência. Não basta fazer ciência de qualidade, é preciso 
comunicá-la de uma forma clara e concisa fora do grupo profissional.  A sustentabilidade, não 
passa apenas pelo desenvolvimento de conhecimento científico e técnico, baseia-se também 
na existência de uma sociedade bem informada sobre esse mesmo conhecimento 
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20 Anos de tectónica de placas amolecidas e um teste 
nos Açores 

 
António Ribeiro1 

1
IDL, DepGeol FCUL 

 
O modelo da TECTÓNICA DE PLACAS AMOLECIDAS ("soft plate tectonics" - SPT) considera que 

litosfera oceânica é afectada por deformação intraplaca devido a um mecanismo de 

enfraquecimento: a instabilidade termodinâmica causada pelo metamorfismo hidrotermal dos 

fundos oceânicos. O postulado da rigidez das placas no modelo padrão tectónica de placas é 

substituído pela coerência e coaxialidade das placas expressa por uma lei sinusoidal da 

velocidade angular das placas que obedece ao Teorema de Rotação de Euler. Num modelo de 

projecção ortográfica esta lei resulta da quebra da velocidade axisimétrica ou do 

deslocamento diferencial através da geometria. Uma formulação analítica equivalente é obtida 

através de harmónicas esféricas (Ribeiro et al., 2005). A taxa de deformação inferida aumenta 

com a idade devido à retroacção positiva em relação aos mecanismos de enfraquecimento. 

Este modelo foi proposto desde 1987 e formalizado num livro (Ribeiro & Mateus, 2002). 

Recentemente foi proposto um modelo alternativo: o modelo das placas em contracção 

("shrinking plates" Kumar e Gordon, 2009; Kreemer e Gordon, 2014). O seu rational consiste 

na condição necessária no arrefecimento da litosfera oceânica no regime de um campo de 

tensão triaxial da dinâmica de placas em que estas sofrem contracção horizontal além de 

fendilhamento (" craking") paralelo ao vector de movimento da placa; este modelo conduz a 

uma taxa de deformação ("strain rate") que diminui com a idade porque a placa oceânica 

arrefece mais rapidamente junto à crista média oceânica. Este modelo é testado por desvios 

no vector de fecho da velocidade de placas num sistema cinemático de três placas. 

Testes geodéticos futuros permitirão escolher entre os modelos de placas soft e o shrinking 

em termos de deformação incremental intraplacas. A deformação finita pode ser modelada no 

exemplo da junção tripla dos Açores em que um rifte ultralento corta através litosfera 

oceânica previamente acrecionada e de idade variável nas placas Eurásia e Nubia; a curvatura 

desta estrutura favorece o modelo de strain rate "shrinking plates"crescente compatível com o 

modelo SPT. 

 
Agradecimentos 
O autor agradece discussões com os colegas António Mateus, Luís Matias, Filipe Rosas e João 
Duarte e Rui Dias. 
 
Referências  
Kreemer, C. & Gordon, R. (2014). Pacific plate deformation from horizontal thermal 
contraction. Geology, 42(10), 847-850. 
Kumar, R. & Gordon, R. (2009). Horizontal thermal contraction of oceanic lithosphere: The 
ultimate limit to the rigid plate approximation. Journ. Geophys. Res., 114(B01), 1-8. 
Ribeiro, R. & Mateus, A. (2002). Soft Plate and Impact Tectonics. Springer, 324 p. 
Ribeiro, A., Matias, L. & Taborda, R. (2005). Theory of tectonics in the sphere. 
arxiv.org/abs/physics/0501126. 
 



X Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG 2020 
Estremoz, 20-22 Novembro 2020 

Livro de Actas 

 
7 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

COMUNICAÇÕES ORAIS 
ORAL COMMUNICATIONS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



X Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG 2020 
Estremoz, 20-22 Novembro 2020 

Livro de Actas 

 
8 
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Abstract: The magnetic susceptibility measured in alternating field can be resolved into in-phase and 
out-of-phase components. In-phase Anisotropy of Magnetic Susceptibility (ipAMS) measured the 
bulk response of all minerals in a sample however, out-of-phase AMS (opAMS) is sensitive to only 
select ferromagnetic minerals such as hematite, titanomagnetite, and ultrafine magnetite. The 
opAMS can be harnessed as a tool for direct determination of magnetic subfabrics defined by 
ferromagnetic minerals. This work focuses on three portuguese plutons: Lamas de Olo, Lavadores-
Madalena, and Santa Eulália. The preliminary results show that magnetic susceptibility is lower in 
opAMS, degree of magnetic anisotropy is much higher in opAMS and ellipsoid shape parameter have 
no significant differences. The ipAMS and opAMS tensors are in general coaxial, pointing out that 
standard AMS fabric is parallel to the subfabric of minerals like hematite, titanomagnetite, and 
ultrafine magnetite. 
Key-words: Anisotropy of out-of-phase magnetic susceptibility, anisotropy of in-phase magnetic 
susceptibility, magnetic subfabrics, rock and mineral magnetism. 
 
Resumo: A suscetibilidade magnética medida em campo alternado pode ser subdividida em 
componentes em-fase (in-phase) e fora-de-fase (out-of-phase). A Anisotropia da Suscetibilidade 
Magnética in-phase (ipAMS) resulta da contribuição de todos os minerais presentes na amostra, 
contudo, a AMS out-of-phase (opAMS) é sensível apenas a alguns minerais ferromagnéticos, como a 
hematite, titanomagnetite e a magnetite ultrafina. A opAMS pode ser utilizada como uma 
ferramenta para a determinação direta de subfabrics magnéticos definidos por minerais 
ferromagnéticos. Este trabalho foca-se em três plutões portugueses: Lamas de Olo, Lavadores-
Madalena e Santa Eulália. Os resultados preliminares mostram que a suscetibilidade magnética é 
menor em opAMS, o grau da anisotropia magnética é muito maior em opAMS e a forma do elipsoide 
não apresenta diferenças significativas. Os tensores ipAMS e opAMS são em geral coaxiais, 
concluindo-se que o fabric (obtido através da AMS) é paralelo ao subfabric de minerais como a 
hematite, titanomagnetite e magnetite ultrafina.  
Palavras-chave: Anisotropia da suscetibilidade magnética out-of-phase, anisotropia da 
suscetibilidade magnética in-phase, subfabric magnéticos, magnetismo dos minerais e das rochas. 
 
INTRODUCTION 

In-phase Anisotropy of Magnetic Susceptibility (ipAMS) represents the contribution of all minerals in 

a rock sample, if more than one rock fabric is present an intermediate AMS tensor may be recorded 

(Ferré, 2002).  However, composite fabrics in rock samples can be resolved into two distinct 

subfabrics using a combination of ipAMS and out-of-phase Anisotropy of Magnetic Susceptibility 

(opAMS; Hrouda et al., 2017). Several techniques were developed to isolate the magnetic subfabrics 

based on the specific behavior of susceptibility of individual minerals in variable magnetic fields or at 

variable temperatures (e.g. Hrouda & Jelinek, 1990; Martín-Hernandez & Hirt, 2004; Raposo & 
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Gastal, 2009; Olivia-Urcia et al., 2009). Hrouda et al. (2013, 2017), developed a method using opAMS 

for direct determination of magnetic subfabrics, as well as magnetic granulometry of some minerals. 

This technique is based on the perception that in measuring susceptibility in a low alternating 

magnetic field, the measured specimen is usually magnetized by a weak field sinusoidally varying in 

time and its magnetic response is measured. The AMS measured in the alternating field can be 

resolved into two components: (i) a component that is in-phase with the applied field, the response 

occurs instantaneously with the applied field and produces a zero phase angle; is typical of non-

conductive diamagnetic, paramagnetic, and many ferromagnetic materials (e.g. multidomain 

magnetite); (ii) a component that is out-of-phase, where the magnetization is not in-phase with the 

applied field but lags behind the field to produce a non-zero phase angle; only some ferromagnetic 

viscous minerals which exhibit an out of phase response, these include hematite, titanomagnetite, 

and ultrafine grains of magnetite. The phase angle δ expresses the strength of the opAMS response 

and was defined as tan δ = k’’/k’, where k’ and k’’ are the in-phase and out-of-phase susceptibility 

components, respectively (Hrouda et al., 2013, 2017). Three major physical mechanisms produce the 

out-of-phase response (Jackson 2003–4): viscous relaxation (e.g. ultrafine grains of magnetite); 

electrical eddy currents; and weak field hysteresis.  

 

GENERAL FRAMEWORK AND METHODOLOGIES 

The present study focused on three portuguese Variscan composite plutons: Lamas de Olo Pluton 

(LOP; e.g. Cruz et al., 2020), Lavadores-Madalena Pluton (LMP; e.g. Martins et al., 2011; Sant’Ovaia et 

al., 2014a), and Santa Eulália Plutonic Complex (SEPC; e.g. Sant’Ovaia et al., 2014b). All the plutons 

have magnetite in their composition and are post-tectonic granites: SEPC ca. 290 Ma (Pinto, 1984), 

LOP ca. 297 Ma (Fernandes et al., 2013), LMP: ca. 298 Ma (Martins et al., 2011). LOP and LMP are in 

the Central-Iberian Zone, North and Northwest of Portugal, respectively, and SEPC is in the Ossa-

Morena Zone, Southeast of Portugal. The ipAMS and opAMS were measured with the KLY5-A 

Kappabridge operating at a low alternating field of 400 A/m at 1.22 kHz, at room temperature and 

computed by the SAFYR (Chadima et al., 2018) program. The ipAMS and opAMS are determined 

simultaneously, and the calculus for computation of the opAMS is the same as that for computation 

of the ipAMS. These data allow establishing the magnetic susceptibility tensor, represented by a 

triaxial ellipsoid. The intensities and orientations of the three axes K1  K2  K3, and the 95% 

confidence angles E12, E23, and E31 corresponding to these axes, were calculated. Ratios between K 

axes magnitude provide several magnetic parameters (Tarling & Hrouda, 1993), such as: (i) mean 

susceptibility: Km=(K1+K2+K3)/3; (ii) degree of magnetic anisotropy: Pj= 

exp√2[(n1-n)
2
+(n2-n)

2
+ (n3-n)

2
] ; (iii) shape ellipsoid: Tj= 2{ln [(K2/K3)/ ln (K1/K2)]-1}, where k1 > k2 > 

k3 are principal normed susceptibilities and n1, n2, n3 are their respective natural logarithms. 
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PRELIMINARY RESULTS AND DISCUSSION 

The ipAMS, and opAMS data are present in the table 1, as well as the phase angle (fig. 1A) for each 

sampling site for the Lamas de Olo (LOP), Lavadores-Madalena (LMP), and Santa Eulália (SEPC) 

plutons.  

 
Table 1.  ipAMS and opAMS data for studied granites. 

Pluton 
Sampling 

site 

ipAMS opAMS 
Phase (°) 

Km ( 10-3) Pj Tj Km ( 10-3) Pj Tj 

LOP 

LM 19 1.77 1.06 0.16 0.0010 1.59 0.27 0.031 

LM 32 2.02 1.07 -0.01 0.0014 2.44 0.20 0.041 

LM 33 1.69 1.07 -0.21 0.0018 1.70 -0.25 0.062 

LM 34 0.10 1.01 0.03 0.0003 1.36 -0.15 0.193 

LM 39 0.08 1.01 0.00 0.0011 1.40 0.03 0.788 

LMP 
LV 1 16.20 1.16 0.38 0.0481 2.77 0.29 0.170 

LV 4 8.41 1.31 0.46 0.0085 5.24 0.50 0.058 

SEPC ASM 076 1.85 1.07 0.08 0.0001 30.73 0.24 0.004 

 
The opKm is much lower than ipKm, Pj parameter is higher in opAMS measurements than ipAMS, and 

there are no significant differences in Tj parameter (table 1; figs. 1B, C). The ipAMS and opAMS 

tensors are coaxial (fig. 2), except for one site of LOP (LM 39). This last site has low ipKm values (table 

1) which points out the presence of minor amounts of conductive ferromagnetic minerals than in the 

other sites. The coaxially allows concluding that standard ipAMS fabric is the same as subfabric of 

minerals like hematite, titanomagnetite, and ultrafine magnetite. Even in the site LM 34, which has 

low ipKm values, the coaxially is present, pointing out the presence of minerals like hematite (after 

magnetite) but with the same orientation as the matrix. On the other hand, in the LM 39 site (with K1 

and K3 orientation different in ipAMS and opAMS), suggesting the presence of a ferromagnetic oxide 

like hematite (after magnetite) but with a different orientation from the paramagnetic minerals. 

   

Figure 1 – (A) ipKm and opKm vs phase; (B) Pj vs Km plot; (C) Tj vs Pj plot for ipAMS and opAMS data for studied granites. 

 

Summing up, as the out-of-phase susceptibility is non-zero in only some minerals, the opAMS of 

rocks containing these minerals attend as a tool for the direct determination of the magnetic 

subfabrics of these minerals. It should be noted that opAMS allows obtaining similar conclusions than 

anisotropy of anhysteretic remanent magnetization (AARM) studies (e.g. Raposo & Gastal, 2009), 

once both are related to the presence of ferromagnetic minerals, and its magnetic properties (e.g. 

magnetite and titanomagnetite). However, the opAMS does not require the permanent 

magnetization of samples and is measured simultaneously with the ipAMS. This study is a preliminary 

approach to opAMS technique, so a larger number of samples will be measured to attain more 

information, and AARM measurements will be performed on the same samples to compare the 

ipAMS, opAMS, and AARM tensors. 

(A) (B) (C) 
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Figure 2 – ipAMS and opAMS mean tensors for studied granites, according to specimen coordinate system, and 95% 
confidence areas. Equal-area projection, lower hemisphere. 
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Abstract: The Central Iberian Zone (CIZ) and Galicia-Trás-os-Montes Zone (GTMZ) contain several 
important Li-mineralizations. A multivariate statistical approach, including correlation, cluster, and 
principal component analysis, was employed to define geochemical pathfinders for Li exploration. A 
total of 66 geochemical analyses of Li-bearing pegmatites and leucogranitic cupolas from the CIZ-
GTMZ, available from the literature, were used. The main pathfinder elements identified were Rb, Cs, 
Sn, F, and B. Oppositely, no association with Ta and Nb was observed contrary to the expected. 
Further sampling is needed to understand these results. Other element associations (K2O, MnO, 
Al2O3) can be explained by the mineral paragenesis but the Li correlation with Tl, In and Ge needs to 
be investigated. These results can help to better direct future geochemical exploration campaigns in 
the CIZ-GTMZ, especially when using semi-quantitative portable analytical devices.  
 

Key-words: Multivariate analysis; cluster analysis; principal component analysis (PCA); Li-rich 
pegmatite 
 

Resumo: A Zona Centro-Ibérica (ZCI) e Zona Galiza-Trás-os-Montes (ZGTM) contêm importantes 
mineralizações de Li. Para determinar elementos-guia para a prospeção geoquímica de Li, foi 
aplicada uma abordagem de estatística multivariada que incluiu análise de correlações, clusters e  
componentes principais. Para tal, foram usadas 66 análises geoquímicas de pegmatitos e cúpulas 
leucograníticas ricas em Li da ZCI-ZGTM, disponíveis na literatura. Os principais elementos-guia 
identificados foram Rb, Cs, Sn, F, e B. Ao contrário do esperado, não foi possível observar nenhuma 
correlação com Ta e Nb. Amostragem complementar é necessária para compreender os resultados. 
Outras associações geoquímicas (K2O, MnO, Al2O3) podem ser explicadas pela paragénese mineral 
descrita. Contudo, a correlação entre Li e Tl, In e Ge precisam de ser estudadas. Os resultados 
obtidos podem ajudar a direcionar futuras campanhas de prospeção geoquímica na ZCI-ZGTM, 
especialmente aquando da utilização de equipamentos analíticos semi-quantitativos portáteis. 
 

Palavras-chave: Análise multivariada; análise de clusters; análise de componentes principais (ACP); 
pegmatito de Lítio 
 

INTRODUCTION  

The Central Iberian Zone (CIZ), occupying a central position on the Iberian Massif, is composed of 

Neoproterozoic to Paleozoic metasedimentary succession, intruded by Variscan granitoids (Martínez 

Catalán et al., 2004; Roda-Robles et al., 2018). The lithium (Li)-mineralization in the CIZ occurs along a 

belt with around 500 km in length and 150 km in width, mainly in aplite-pegmatite dykes but also in 

leucogranitic cupolas (Roda-Robles et al., 2016; 2018). There are also important Li-occurrences in the 

Galicia-Trás-Os-Montes Zone (GTMZ), a terrane accreted over CIZ  , that have similar ages and 

features to those in the CIZ (GTMZ: 310 ± 5 Ma; CIZ: 301 ± 3 Ma by U-Pb dating of columbite-group 

minerals) (Roda-Robles et al., 2016; 2018; Melleton et al., 2011). Recently, the economic importance 
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and demand of Li have been increasing, reinforced by its role in the global decarbonization process 

and, consequently, it is crucial to develop new exploration tools. Taking this into account, the goals 

of this study are to use available whole-rock geochemical data to i) evaluate if the element 

associations agree with the known mineral paragenesis of Li-rich bodies; and ii) establish 

geochemical  pathfinders that could be used for exploration of Li in the CIZ-GTMZ.  

 

DATA AND METHODS 

A total of 66 geochemical analyses of lepidolite-rich (n = 41) and spodumene/petalite-rich (n = 25) 

dykes and leucogranitic cupolas from 12 Li-rich fields in the CIZ-GTMZ were used in this study. Of all 

the analysis, 22 were performed by Roda-Robles et al. (2018), while the remaining analyses were 

compiled by the same authors based on published research from the Argemela, Castillejo de Dos 

Casas and Pinilla de Fermoselle leucogranitic cupolas, and from the Barroso-Alvão, Fregeneda-

Almendra, Gonçalo, Lalín-Forcarei, Las Navas, Segura, Seixoso-Vieiros, Serra de Arga and Tres Arroyos 

pegmatite-fields. The results of the analyses were treated and evaluated with the resource Python 

programming language. The statistical analyses included descriptive statistics, Pearson and Spearman 

correlation measures, and multivariate techniques such as cluster analysis (dendrograms) and 

principal component analysis (PCA), enabling to evaluate the most relevant element associations 

with Li. Before employing the multivariate analysis for Li-correlated elements, the data was 

standardized using the interquartile range (IQR). In the case of cluster analysis, the distance metric 

employed was always the Euclidian distance, but different linkage methods were tested (Ward’s, 

single, complete, average, centroid, and median). The dendrogram’s cutoff value was set to the 

median of the third-from-last and second-from-last linkages. Moreover, PCA was employed to 

Pearson’s correlation matrix for Li-correlated elements. 

 

RESULTS AND DISCUSSION 

The results from Pearson’s and Spearman’s association measures are presented in Table 1. The 

correlation analysis was performed between all available variables (58 oxides or elements) but the 

table only shows relevant element associations with Li (correlation coefficient > 0.3). A strong to 

moderate positive correlation is verified for Rb, F, B, Cs, Tl, In, and Ge, as well as a moderate (to 

weak) correlation with K2O and MnO. Strong negative associations are observed between Li and Bi, 

and moderate with Na2O and Ba. No correlation with Sn, Ta or Nb was verified. As observed in Table 

1, the dataset is very heterogeneous since that for each studied locality the packages of elements 

analyzed were distinct. Consequently, in the multivariate analysis, an attempt was made to create a 

balance between preserving the largest number of samples and elements possible. Two subsets were 

then considered: i) 48 analysis for 16 elements (Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, Na2O, P2O5, SiO2, Ba, Cs, 

Li, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta); ii) 22 analysis for 22 elements (Al2O3, CaO, Fe2O3, K2O, MgO, MnO, Na2O, P2O5, 
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SiO2, TiO2, Ba, Cs, F, Ga, Nb, Rb, Sn, Sr, Ta, Zn, Zr). Figure 1 summarizes the cluster analysis and PCA 

results for both subsets. For the first subset, both methods identified a Li-Rb-K2O-Cs-Al2O3 

association. For the second subset, cluster analysis allowed to identify an Li-F-Cs-Rb-Sn-Zn 

association while PCA identified an Li-F-Cs-Al2O3-Rb-Sn-Zr association. Most of these associations are 

in line with the geochemical signature identified for rare-element, Li-rich pegmatites worldwide: Li, 

Rb, Cs, Be, Ga, Sn, Nb, Ta, B, P, and F (Černý & Ercit, 2005; Simmons & Webber, 2008). However, no 

correlation with Ta or Nb was identified which is unexpected since Nb-Ta oxides are commonly found 

within the Li-rich pegmatites/cupolas (Roda-Robles et al., 2018). This may indicate that the sampling 

is not representative for this kind of accessory phases and that the nugget effect may occur in some 

samples. Similarly, no correlation between Li and Be was verified, but this would be expected since 

beryl is less common in the Li-rich bodies of CIZ-GTMZ (Roda-Robles et al., 2018). The correlation 

between Li and MnO, K2O, and Al2O3 can also be explained by the presence of Mn oxides and 

because K and Al can be found in the structure of Li-minerals. At the time, no explanation for the 

moderate Li correlation with Tl, In, and Ge is found but this is worth further investigation. 

Table 1. Pearson’s and Spearman’s correlation coefficients with Li. Bold: strong association; italic: moderate association; 
regular: weak association; n: number of analysis for each analyzed element/oxide. 
Tabela 1. Coeficientes de correlação de Pearson e Spearman com o Li. Negrito: associação forte; itálico: associação 
moderada; regular: associação fraca; n: número de análises existentes para cada elemento/óxido. 

Pearson’s correlation coefficient Spearman’s correlation coefficient 

  Positive n   Negative  n 
 

Positive n 
 

Negative  n 

Rb 0.7426 60 Bi -0.8601 11 Tl 0.6727 11 Bi -0.7073 11 

F 0.7379 40 Na2O -0.6580 66 B 0.6000 6 Na2O -0.6555 66 

B 0.7061 6 Ba -0.4270 63 Rb 0.5717 60 Ba -0.5706 63 

Cs 0.6919 55 SiO2 -0.3666 66 Ge 0.5709 12 Pb -0.3775 27 

Tl 0.6719 11 TiO2 -0.3483 52 F 0.5507 40 Lu -0.3466 13 

K2O 0.6113 66  Cs 0.5412 55 Be -0.3385 29 

In 0.5923 11 In 0.5218 11 Sr -0.3282 63 

MnO 0.5619 55 W 0.5110 13 TiO2 -0.3001 52 

Ge 0.5405 12 K2O 0.4740 66 

 

Al2O3 0.5272 66 Cu 0.4425 22 

Zn 0.4666 44 MnO 0.4332 55 

Th 0.4479 27 Zn 0.3309 44 

Co 0.3510 15 Th 0.3202 27 

Cu 0.3149 22 Sc 0.3048 14 

 

CONCLUSIONS 

In this study, by applying multivariate statistical analysis to an existent whole-rock geochemical 

dataset of Li-rich bodies in the CIZ-GTMZ, it was possible to identify pathfinder elements for Li 

exploration, namely Rb, Cs, Sn, F, and B. These elements are characteristic of Li-rich pegmatites 

worldwide. Other element associations were also verified: most correlations can be explained by the 

mineral paragenesis but the association with Tl, In and Ge in the CIZ-GTMZ pegmatites needs to be 

studied in detail in the future. Contrary to the observed around the world and to the mineral 

paragenesis described for the CIZ-GTMZ’s Li-rich bodies, no association with Ta or Nb was observed. 

Complementary geochemical sampling is needed to further interpret these results. These results are 
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crucial to better direct future geochemical exploration campaigns in the CIZ-GTMZ through either 

stream/soil sampling or pegmatite metasomatic halo definition. Also, the identified geochemical 

pathfinders can be semi-quantitively analyzed in the field using portable XRF or LIBS equipment. 

Figure 1. Dendrograms showing the hierarchical clustering of selected elements/oxides: (a) n = 48; (c) n = 22. Projection of 
the selected elements/oxides loadings on the plane PC2 vs PC1: (b) n = 48; (d): n = 22. 
Figura 1. Dendrograma ilustrativo da análise de clusters hierárquica para os elementos/óxidos selecionados: (a) n = 48; (c) n 
= 22. b) Projeção dos loadings dos elementos/óxidos selecionados no plano PC2 vs. PC1: (b) n = 48; (d) n = 22. 
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Abstract: Whole-rock geochemical data of the Lamas de Olo microgranite and lamprophyre veins are 
presented for the first time. The results suggest that the felsic vein derived from a highly-evolved, 
plagioclase-rich, crustal source that was uncontaminated by mantle or young crustal influences, 
while the magmatic source of the lamprophyre was probably located in the lithospheric mantle, 
contaminated by lower crustal materials, and possibly affected by carbonate metasomatism. 
Geotectonically, the microgranite is transitional, and the mafic dyke is transitional to anorogenic. The 
geochemical data of the microgranite indicate that it could be derived from the same source that 
generated the more evolved granite of the Lamas de Olo pluton (the Barragem granite). Based on the 
geochemistry, the lamprophyre is alkaline (shoshonitic) and metaluminous to weakly peraluminous. 

Keywords: Microgranite, Lamprophyre, Whole-rock Geochemistry, Lamas de Olo 

Resumo: São reportados pela primeira vez dados geoquímicos de rocha total dos filões de 
microgranito e lamprófiro de Lamas de Olo. Os resultados sugerem que o filão félsico terá derivado 
de uma fonte crustal altamente evoluída, rica em plagióclase, e livre de contaminações por materiais 
mantélicos ou crustais juvenis, enquanto a fonte do lamprófiro estaria provavelmente localizada no 
manto litosférico, tendo sido contaminada por materiais da crusta inferior e possivelmente afetada 
por metassomatismo carbonatado. Geotectonicamente, o microgranito é transicional e o dique 
máfico é transicional a anorogénico. Os dados geoquímicos do microgranito sugerem que este 
presumivelmente terá sido derivado a partir da mesma fonte que gerou o granito mais evoluído do 
plutão de Lamas de Olo (granito da Barragem). Atendendo à geoquímica, o lamprófiro é alcalino 
(shoshonítico) e metaluminoso a fracamente peraluminoso. 

Palavras-chave: Microgranito, Lamprófiro, Geoquímica de rocha total, Lamas de Olo 

INTRODUCTION 

In the world of the Geosciences, integration of field studies with petrographic, geochemical, and 

geophysical data is essential to ensure a thorough analysis of any given study area. Field observations 

provide important remarks regarding the regional structures and local textures, while petrography is 

used to complement the interpretation of textural features and to ascertain the mineral paragenesis. 

On the other hand, whole-rock geochemistry enables the formulation of petrogenetic considerations, 

and the geophysical results translate into qualitative and/or quantitative information concerning 

emplacement mechanisms, root zones, and more. Both the Portuguese and Spanish portions of the 

Central Iberian Zone are rich in hypabyssal veins of felsic (granitic or rhyolitic porphyries) and mafic 

(lamprophyres and dolerites) composition. Even though the existence of these lithologies has been 

recognized since the 20th century (e.g. Alibert, 1985), extensive studies of subvolcanic rocks in this 

geotectonic zone have not begun until recently. The present work is a follow-up on the research by 



X Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG 2020 
Estremoz, 20-22 Novembro 2020 

Livro de Actas 

 
17 

Oliveira et al. (2019), which dealt with the petrography and anisotropy of magnetic susceptibility of 

the Lamas de Olo microgranite and lamprophyre veins. 

GEOLOGICAL SETTING AND STATE OF ART 

Lamas de Olo is located in the Celorico de Basto region, about 100 km to the ENE of Porto. The most 

remarkable aspect of the regional geology is the Lamas de Olo pluton. According to Cruz (2020), the 

pluton is composite, rhombus-shaped, and post-tectonic. It is also cut by several fracture systems 

with the following average trends: NNW-SSE (ca. N150°E), NNE-SSW (ca. N10 to 25°E), and WSW-ENE 

(ca. N80°E). The granitic facies that compose the pluton are known as Lamas de Olo (LO), Alto dos 

Cabeços (AC), and Barragem (BA). The microgranite (µLO) and lamprophyre (ΘLO) veins are located 

to the east of the pluton (Oliveira et al., 2019). The microgranite is about 230 m long, 1 m wide at 

most, E-W trending, and it cuts the contact separating the two facies of the Vila Real granite (a two-

mica, syntectonic granite whose granularity is either fine or medium to coarse). The lamprophyre is 

emplaced in the coarser facies of the Vila Real granite. It is approximately 300 m long, 0.3 to 0.4 m 

wide, and N53°E trending. According to Oliveira et al. (2019), the microgranite is rich in quartz and 

potassium feldspar (mostly orthoclase). Muscovite, apatite, chloritized biotite, and opaque minerals 

(ilmenite) have been identified as accessories. Brookite/anatase occurs as an alteration product of 

biotite. Feldspar kaolinization and muscovitization, and biotite chloritization are common. The 

magnetic susceptibility of the microgranite is positive and very low (Km = 0.90 to 2.84 µSI) attesting to 

the diamagnetic and paramagnetic behavior of the mineral assemblage. The magnetic fabric is not 

very well defined due to intense alteration and the directional results point to a subhorizontal, west 

to east magma flow and shallow roots. On the other hand, biotite, feldspars (plagioclase + K-

feldspar), and pyroxene (± amphibole) are the main minerals composing the ΘLO vein, while quartz, 

iron oxides (hematite and goethite), apatite, monazite, zircon, magnetite, and zeolites (?) represent 

accessory phases. The lamprophyre is intensely altered as evidenced by the pyroxene uralitization, 

amphibole biotitization, biotite chloritization, and feldspar kaolinization. The lamprophyre is also 

ferromagnetic (Km = 431.7 to 1178 µSI) and its magnetic fabric was affected by hydrothermal fluids. 

Considering the mineralogy, the lamprophyre was originally classified as a kersantite. 

METHODOLOGY 

Two µLO samples and three ΘLO samples allowed for the study of the whole-rock geochemistry. The 

collected samples were homogeneous and as sane as possible. The analytical procedure was 

performed at the Activation Laboratories in Ancaster (Ontario, Canada) after lithium 

metaborate/tetraborate fusion, subsequent ICP and ICP/MS analysis, dilution, and analysis of fused 

samples using a Perkin Elmer Sciex ELAN 6000, 6100, or 9000 ICP/MS equipment. The results were 

compared to the different facies of the Lamas de Olo pluton to identify or rule out genetic 

associations between the lamprophyre, microgranite, and granites since a relationship between the 

pluton and veins had been previously proposed (Pereira, 1989). The whole-rock geochemical data of 

the granites were compiled from Cruz (2020) and Helal (1992). 

WHOLE-ROCK GEOCHEMISTRY 

On average, when compared to the LO and AC granites, the Lamas de Olo microgranite is richer in 

SiO2 (74.72-75.70%), K2O (4.93%), P2O5 (0.09%), Nb (23-24 ppm), Ta (5.2-5.3 ppm), Pb (45-48 ppm), 

and U (8.9-9.0 ppm), and poorer in FeOt (0.27-0.28%), Al2O3 (13.86-14.13%), MgO (0.29-0.63%), CaO 

(0.43%), TiO2 (0.033%), MnO (0.008%), Ba (64 ppm), Sr (34 ppm), Zr (43 ppm), and Hf (2.4-2.5 ppm). 

Sodium, rubidium, and thorium contents are average (Na2O: 3.24-3.25%; Rb: 250-252 ppm; Th: 18.6-

18.7 ppm). Overall, the BA granite and µLO are compositionally similar. Most binary diagrams do not 
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reveal any clear evolutionary trend. REE contents are higher in the LO and AC granites, while BA and 

µLO reveal identical and lower values.  The REE spectra of the microgranite show an extremely weak 

general fractionation (1.68<(La/Yb)N<1.73), LREE fractionation slightly more pronounced than the 

HREE fractionation (1.58<(La/Sm)N<1.68; 0.91<(Gd/Yb)N<0.98), and negative and well-developed Eu 

anomalies (0.15<(Eu/Eu*)N<0.16). The REE spectra of the AC and LO granites are discordant regarding 

the microgranite spectra. These granites also present a more pronounced general fractionation and 

less accentuated Eu anomalies. However, the spectra of the BA granite coincide with those of the 

microgranite. In multi-element spidergrams, the granitic facies and microgranite exhibit the same 

anomalies, which are always more pronounced in the BA and µLO profiles. There are clear positive 

anomalies in HFSE (Th, U, Ta, Nb), Rb, Cs, and Pb, a weak positive anomaly in P, and evident negative 

anomalies in HFSE (Zr, REE, Hf, and Ti) and Ba. Considering several geochemical and geotectonic 

classifications (e.g. Villaseca et al., 1998), the microgranite is subalkaline, chemically identical to an 

alkali-feldspar granite, highly felsic peraluminous, associated with a post-orogenic to transitional 

setting, magnesian, and calc-alkalic to alkali-calcic. 

On the other hand, the Lamas de Olo lamprophyre presents low contents in SiO2 (52.35-54.32%), 

Na2O (0.36-0.60%), and Ta (1.7 ppm), and high contents in FeOt (6.23-6.86%), MgO (5.09-5.45%), CaO 

(2.99-3.69%), TiO2 (1.395-1.423%), MnO (0.346-0.457%), Al2O3 (15.12-15.45%), K2O (7.10-7.57%), 

P2O5 (1.43-1.47%), Ba (4313-4755 ppm), Sr (1235-1355 ppm), Rb (382-547 ppm), Zr (387-465 ppm), 

Hf (9.7-10.1 ppm), Nb (37 ppm), Pb (58-128 ppm), Th (30.6-32.7 ppm), and Li (140-190 ppm). 

Uranium contents are average (U: 9.9-11.2 ppm). Binary diagrams do not reveal any sort of trend 

between the lamprophyre and granites. The lamprophyre is also significantly richer in REE, due to the 

large number of minerals capable of concentrating these elements (e.g. pyroxenes, amphiboles, 

apatite, monazite, and zircon). The REE spectra of ΘLO are highly fractionated 

(43.09<(La/Yb)N<46.35) and the LREE fractionation is slightly less pronounced than the HREE 

fractionation (4.45<(La/Sm)N<4.47; 4.70<(Gd/Yb)N<4.87). However, Eu anomalies are non-existent 

(0.96<(Eu/Eu*)N<0.99). The REE spectra of the granitic facies have nothing in common with the 

lamprophyre spectra. The same can be said regarding the multi-element spidergrams. The mafic vein 

reveals positive anomalies in HFSE (Zr, U, LREE, Tb) and LILE (Rb, Ba, Cs), a very pronounced positive 

Pb anomaly, a weak positive P anomaly, and negative anomalies in Ti, Sr, and Ta. The lamprophyre is 

metaluminous to weakly peraluminous (A/CNK = 0.99-1.09), shoshonitic, and chemically identical to 

monzonites, monzodiorites, or quartzmonzonites. According to Rock (1991), ΘLO is alkaline and 

closely resembles lamproites. Geochemically, the lamprophyre is associated with various settings 

such as post-collisional uplift, within-plate, collisional, and alkalic settings (e.g. Hollocher et al., 2012).  

DISCUSSION AND CONCLUSIONS 

Several aspects suggest that the microgranite is more evolved when compared to the AC and LO 

granites, namely: (i) the higher SiO2 and K2O contents, and the lower contents in ferromagnesian 

elements (FeOt, MgO, TiO2, and MnO) as well as Ba, Sr, and Zr; (ii) the flatter shape of the REE 

spectra; (iii) the anomalies of the multi-element spidergrams; and (iv) the geotectonic classifications. 

The Nb/Ta and K/Rb ratios (Ballouard et al., 2016), and the weak phosphorus anomaly most likely 

reflect an insignificant influence of hydrothermal fluids. Considering the results, the microgranite was 

probably derived from a highly-evolved, plagioclase-rich, crustal source that was uncontaminated by 

mantle or young crustal influences. Geotectonically, the felsic vein is transitional, and its 

emplacement was controlled by WSW-ENE trending fractures. According to the geochemistry, the 

microgranite possibly derived from the same source that generated the BA granite. 
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Whole-rock geochemical data indicate that the Lamas de Olo lamprophyre is not genetically related 

to the pluton. The mafic vein derived from a less evolved source, which is possibly more specialized 

in critical metals (namely Li, Zn, As, Sn, and W). Considering the REE and multi-element spectra, as 

well as the low Ce/Pb ratio (2.3-6.4), the source was deep-seated, rich in HREE-bearing minerals 

(namely garnet), and contaminated by lower crustal materials such as granulites (Villaseca et al., 

1999). The contamination was responsible for the Rb and Cs anomalies and contributed to the strong 

alkaline chemistry. The low Nb/La ratios (<0.5) indicate that the magmatic source was most likely 

located in the lithospheric mantle (Bayat & Torabi, 2011). The low Rb/Ba, Rb/Sr, Th/La and Sm/La 

ratios (0.09<Rb/Ba<0.12; 0.29<Rb/Sr<0.44; 0.17<Th/La<0.21; Sm/La = 0.14) and high Th/U ratio 

(2.7<Th/U<3.3) suggest that the mantle source was rich in residual amphibole and monazite (Bayat & 

Torabi, 2011; Soder & Romer, 2018). Taking into account the high Eu/Ti (6.46-7.85) and Zr/Hf (39.90-

46.90) ratios, the presence of magnetite and apatite, and the enrichment in Ba, Sr, Nb, and P, the 

lamprophyre source was probably affected by carbonate metasomatism (Kirstein et al., 2006; Bayat 

& Torabi, 2011). Geotectonically, the lamprophyre is transitional to anorogenic. The NNE-SSW 

trending fracture system associated with the Lamas de Olo pluton possibly played an important role 

in the lamprophyric magma emplacement. Considering all results and assuming that both veins are 

related to the Variscan orogeny, the lamprophyre was emplaced after the microgranite. 
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Resumo: A Formação Carbonatada de Elvas, Setor de Alter do Chão-Elvas, caracteriza-se pela 
presença de uma espessa sucessão de rochas carbonatadas, sendo intruída pelo Complexo Plutónico 
de Santa Eulália durante o Carbónico. O objetivo do trabalho é caracterizar a variação mineralógica e 
textural resultante do metassomatismo associado a esta intrusão. Nos domínios sem evidências 
macroscópicas de metassomatismo, a mineralogia não carbonatada é composta por quartzo, micas 
(moscovite e biotite), clorite, plagioclase, escapolite, epídoto e talco, enquanto nas regiões afetadas 
por metassomatismo a mineralogia não carbonatada é mais diversificada com plagioclase, piroxena 
(diópsido), epídoto, feldspatos, escapolite, vesuvianite e ainda granada. Esta variação mineralógica 
permite concluir que o aumento de temperatura e/ou o metassomatismo associado ao Complexo 
Plutónico de Santa Eulália altera de forma significativa a mineralogia das rochas carbonatadas. 
 
Palavras-chave: Formação Carbonatada de Elvas, Setor Alter do Chão-Elvas, Complexo Plutónico de 
Santa Eulália, metassomatismo  
 
Abstract: The Elvas Carbonate Formation, Alter do Chão-Elvas Sector, is characterized of a thick 
succession of carbonated rocks, intruded by the Santa Eulália Plutonic Complex during the 
Carboniferous times. This work aims to characterize the mineralogical and textural modification 
resulting from the metasomatism associated with this plutonic complex. In samples without 
macroscopic evidence of metasomatism, the non-carbonated mineralogy is composed of quartz, 
micas (muscovite and biotite), chlorite, plagioclase, scapolite, epidote and talc, while in those 
affected by metasomatism, the non-carbonated mineralogy is diverse with plagioclase, pyroxene, 
epidote, feldspars, scapolite, vesuvianite and garnet. The mineralogical variation allows to conclude 
that the increase of temperature and/or the metasomatism associated with the Santa Eulália 
Plutonic Complex significantly changes those carbonated rocks. 
 
Key-words: Elvas Carbonate Formation, Alter do Chão-Elvas Setor, Santa Eulália Plutonic Complex, 
metasomatism 
 
INTRODUÇÃO  

As rochas carbonatadas da Formação Carbonatada de Elvas (FCE) (Setor de Alter do Chão-Elvas) 

resultam de um dos quatro episódios de sedimentação marinha descritos na Zona de Ossa Morena 

(ZOM), nomeadamente do episódio do Câmbrico Inferior (Ovetiano-Marianiano; e.g. Gozalo et al., 

2003). Este episódio é o mais bem representado cartograficamente em toda a ZOM, caracterizando-
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se por uma espessa sucessão carbonatada, interpretada como resultante dos processos de rifting 

intra-continental associado ao estiramento do bordo norte da Gondwana durante o Paleozóico 

inferior (Oliveira et al., 1991; Moreira et al., 2019). A sucessão carbonatada caracteriza-se pela 

predominância de calcários, dolomias e margas, com intercalações de rochas vulcânicas e 

siliciclásticas subordinadas (Oliveira et al., 1991). Em consequência dos processos tectono-

metamórficos e magmáticos variscos, alterações texturais e mineralógicas ocorrem nestas rochas 

carbonatadas, obliterando em muitos casos as suas características primárias.   

O presente trabalho, integrado num trabalho mais amplo com objetivo de caraterização petrográfica 

e isotópica das rochas carbonatadas da FCE, apresenta os primeiros dados relativos à caracterização 

textural e mineralógica, bem como das alterações metassomáticas destas rochas carbonatadas 

resultantes da intrusão de corpos plutónicos posteriores ao episódio de sedimentação carbonatada, 

nomeadamente o Complexo Plutónico de Santa Eulália (CPSE).  

 

ENQUADRAMENTO GEOLÓGICO  

O Setor de Alter do Chão – Elvas representa um dos setores litoestratigráficos setentrionais da ZOM 

(Oliveira et al., 1991; Araújo, et al. 2013). Neste setor, a sucessão litoestratigráfica inicia-se com a 

Formação de Mosteiros (Neoproterozóico), seguindo-se uma sucessão de idade câmbrica; da base 

para o topo: Conglomerado de Base Câmbrico; FCE; Formação de Vila Boim; Barra Quartzítica; 

Complexo Vulcano-sedimentar da Terrugem; e Formação de Fatuquedo (Oliveira et al., 1991).   

A FCE caracteriza-se por uma sucessão de rochas carbonatadas, geralmente dolomíticas e de textura 

maciça, sem conteúdo fossilífero, com espessura na ordem dos 500m (Oliveira et al., 1991). A FCE é 

considerada equivalente litoestratigráfica das formações de Alconera e Pedroche (Espanha), onde 

ocorrem fósseis de arqueociatos, estromatólitos e trilobites (e.g. Gozalo et al., 2003; Creveling et al., 

2013), permitindo definir a idade destas unidades como sendo Ovetiana-Marianiana - Série 2 do 

Câmbrico da Tabela Cronostratigráfica Internacional (Gozalo et al., 2003).  

A FCE é intruída por corpos plutónicos variscos, de idades compreendidas entre o Câmbrico Superior-

Ordovícico e o Carbónico (Carrilho Lopes, 2020), entre os quais se destaca o CPSE. O CPSE é um 

complexo anelar com uma fácies periférica de granito rosa, de grão médio a grosseiro, e uma fácies 

central de granito monzonítico cinzento, de grão médio a fino (Sant’Ovaia, et al. 2015; Carrilho 

Lopes, 2020); ambos os granitos apresentam natureza calco-alcalina (Pereira et al., 2017; Roseiro et 

al., 2019; Carrilho Lopes, 2020). A fácies periférica é intruída por corpos de natureza máfica (Carrilho 

Lopes, 2020). O CPSE tem idade carbónica (300-305 Ma; Pereira et al., 2017; Roseiro et al., 2019), 

incluindo-se nos eventos magmáticos tardios do Ciclo Varisco na ZOM (e.g. Moreira et al., 2014). 
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FORMAÇÃO CARBONATADA DE ELVAS; CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA  

As amostras estudadas da FCE foram sujeitas a estudos petrográficos, apoiados por estudos de 

difração de Raios-X (Laboratório HERCULES, Universidade de Évora), e subdivididas em dois grupos 

de acordo com a proximidade ao CPSE: (1) Domínios externos, sem evidências macroscópicas de 

metassomatismo (10 amostras); (2) Domínios com evidência de metassomatismo (10 amostras).   

O Grupo 1 inclui as amostras geograficamente distantes do CPSE; apresentam geralmente elevada 

proporção de carbonatos (calcite e/ou dolomite; 50 - 90%), e duas representativas de rochas 

carbonatadas impuras (calcite = 20 - 35%). Os carbonatos apresentam granularidade fina a muito fina 

(Fig. 1A), com grãos de calcite bem definidos e baixa recristalização (maclas tipo I e II). A mineralogia 

não carbonatada de todas as amostras do Grupo 1 é composta por quartzo, micas (moscovite e 

biotite), alguma clorite (geralmente associada à substituição da biotite), plagioclase e mais 

raramente escapolite, epídoto e talco. 

 

Figura 1 - Fotomicrografias em nicóis cruzados de rochas carbonatadas da FCE - (A) Grupo 1: Essencialmente constituída por 
calcite (Cal-I) com contornos irregulares e quartzo subordinado. (B) Grupo 2: Essencialmente constituída por calcite (Cal-IV) 
com evidências de recristalização (pontos triplos), piroxenas e epídoto (abreviaturas: Cal-I calcite com macla tipo I; Cal-II 
calcite com macla tipo II; qz quartzo; ep- epídoto; px- piroxena; Cal-IV Calcite com macla tipo IV).  

 

O grupo 2, localiza-se na auréola de metamorfismo associada à instalação do CPSE (quer no Roof 

Pendant quer no contacto externo do granito). As amostras são heterogéneas relativamente à 

proporção em carbonatos, distinguindo-se: (1) rochas carbonatadas ricas em calcite (60 - 90 %; #4) 

ou dolomite e calcite (85 e 10 %; respetivamente #1); (2) rochas silico - carbonatadas com calcite (10 

- 50 %; #4) ou dolomite (<5 %; #1) como fase carbonatada presente. Estas amostras apresentam uma 

textura granoblástica, de grão médio a grosseiro, evidenciando intensa recristalização e 

poligonização dos grãos de carbonatos, com abundantes maclas do tipo IV (Fig. 1B). A mineralogia 

não carbonatada é constituída por quartzo, clorite e micas (moscovite e biotite), associados a 

plagioclase, piroxena (diópsido), epídoto, feldspatos, escapolite, rara vesuvianite e granada 

(grossulária).  
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DISCUSSÃO E CONCLUSÃO 
 

Os resultados obtidos demonstram que a mineralogia das rochas carbonatadas da FCE, com 

evidências de metamorfismo regional de baixo grau (Grupo 1), é modificada nas regiões proximais ao 

CPSE, com o aparecimento de uma mineralogia diversificada de natureza calco-silicatada (e.g. 

piroxena, vesuvianite, escapolite, epídoto). Este incremento de silicatos de cálcio na composição 

mineralógica das rochas carbonatadas (Grupo 2) em direção ao CPSE, pode ser interpretado como 

resultante do aumento de temperatura ou do processo de metassomatismo associado à instalação 

deste complexo granítico, o que também está de acordo com as modificações texturais observadas. 

Os resultados agora obtidos mostram a presença de uma mineralogia silicatada mais diversificada do 

que a previamente apresentada por Cruz (2013), embora ambos os trabalhos mostrem que o 

metassomatismo dos litótipos da FCE, associado à instalação do CPSE, diversifica a mineralogia e 

modifica a textura das rochas carbonatadas previamente atingidas pelo metamorfismo regional.  
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Resumo: A paleontologia de Andorra desenvolveu-se na segunda metade do século XX, com 
geólogos vindos da região catalã e Holanda a procurarem aperfeiçoar os seus métodos de datação 
relativa. Porém, os estudos paleontológicos que daí resultaram não tiveram grande desenvolvimento 
e os fósseis de Andorra quase caíram no esquecimento. Em 2006, um inventário paleontológico foi 
feito para a região, servindo de base para a gestão do património paleontológico local. Em 2018, 
decidiu-se rever e ampliar esse inventário, tomando partido da nova carta geológica de Andorra na 
escala 1:25 000. Neste trabalho apresentam-se os primeiros resultados desta nova campanha de 
prospeção da qual já resultou a descoberta de 61 jazidas, a juntar às 36 já referenciadas no 
inventário de 2006. Entre os grupos de fósseis inventariados contam-se: braquiópodes, briozoários, 
cefalópodes, corais, crinoides, gastrópodes, graptólitos e ainda icnofósseis. 
 
Palavras-chave: Paleozoico, Pirenéus, prospeção paleontológica, património paleontológico, Andorra 
 
Abstract: The paleontology of Andorra saw its development in the second half of the 20th century, 
with geologists from the Catalan region and the Netherlands seeking ways of perfecting their relative 
dating methods. However, the paleontological studies that have resulted there did not have much 
development over the years and the fossils of Andorra were almost forgotten. In 2006, a 
paleontological inventory was made in the region, serving as a basis for the local paleontological 
heritage management. In 2018, it was decided to review and expand this inventory, taking advantage 
of the new 1:25 000 geological map of Andorra. This work presents the first results of the 
paleontological field survey, now including 61 new fossil sites, in addition to the 36 already 
mentioned in the 2006 inventory. Among the fossil groups found there are: brachiopods, bryozoans, 
cephalopods, corals, crinoids, gastropods, graptolites and ichnofossils. 
 
Key-words: Paleozoic, Pyrenees, fossil prospection, paleontological heritage, Andorra 
 
INTRODUÇÃO 

Durante os primeiros trabalhos de cartografia de Andorra à escala 1:50 000 (Zwart, 1965; Llopis, 

1969; Hartevelt, 1970), nos anos 60 e 70 do século passado, surgiu a necessidade de detalhar a 

estratigrafia regional e o seu conteúdo fossilífero. Uma vez discriminadas as formações e 

determinadas as suas idades, a investigação paleontológica em Andorra praticamente cessou, até 

que, no ano de 2006, foi feito um inventário das jazidas fossilíferas nacionais (Turu, 2006). Nesse 

trabalho foram incluídos os afloramentos previamente descritos e adicionados outros descobertos 

durante os trabalhos de prospeção paleontológica, perfazendo 36 jazidas identificadas.  

Com o desenvolver dos trabalhos de cartografia para a nova Carta Geológica de Andorra à escala 

1:25 000 (Clariana, 2015; Margalef, 2015), surgiu a necessidade de atualizar e expandir o 
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conhecimento do registo paleontológico andorrano. Desse modo, o presente trabalho teve como 

objetivo rever as identificações de exemplares feitas em projetos anteriores e localizar novas jazidas 

fossilíferas. 

 
ENQUADRAMENTO GEOGRÁFICO E GEOLÓGICO 

Andorra é um pequeno país localizado na região centro-este da cordilheira pirenaica. O seu 

relevo é bastante acidentado, permitindo uma boa avaliação da sua geologia, maioritariamente 

formada por metassedimentos e rochas plutónicas (essencialmente granitoides), de idade 

Paleozoica, deformados por mantos de carreamento de origem hercínica, posteriormente reativados 

pela Orogenia Alpina (Margalef, 2015). O presente trabalho focou-se na prospeção de jazidas nas 

formações de maior potencial, a seguir indicadas (Fig. 1).  

 

Figura 1 – Enquadramento geográfico e geológico. A – Localização de Andorra na Europa; B – Geografia sumarizada de 
Andorra. C – Coluna estratigráfica das formações estudadas. As espessuras não estão à escala. 

 

A Formação Serdinya (Câmbrico-Ordovícico), composta por argilitos e siltitos cinzentos escuro, 

possui uma espessura máxima de 2500 m. Entre as formações do Ordovícico Superior temos: a 

Formação Conglomerados de La Rabassa, composta por conglomerados com clastos de quartzito e 
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xisto numa matriz argilosa, de espessura métrica; a Formação Cava, composta por arenitos finos, 

siltitos e siltitos argilosos, de sequência granodecrescente; a Formação Estana, representada por 

depósitos lenticulares de margas e calcários margosos, de espessura métrica; a Formação Ansovell, 

composta por argilitos verdes ou negros, localmente em continuidade com a Formação Cava; e a 

Formação Quartzito de Bar, composta por quartzitos de espessura métrica e cor variável entre o 

cinzento claro e o negro. 

Existe apenas uma formação de idade Silúrica (Formação Silúrico), composta por argilitos 

negros, na base, e por alternância de calcários e argilitos negros, no topo. Do Devónico Inferior 

encontramos a Formação Rueda, composta por alternância de siltitos e calcários amarelados, a 

Formação Castanesa composta por calcários compactos, e a Formação Griotte de Manyanet, com 

calcários margosos. A única formação do Devónico Médio prospetada neste estudo foi a Formação 

Civis, que é composta por alternância de argilitos e calcários cinzentos. 

 
REGISTO PALEONTOLÓGICO 

Os resultados conseguidos durante este trabalho são verdadeiramente inspiradores. Além das 

36 jazidas documentadas no inventário paleontológico de 2006, foram agora identificadas outras 61, 

triplicando a quantidade de locais com interesse paleontológico em Andorra, em apenas dois meses 

de trabalho. Para além disso, entre as amostras colhidas durante o inventário de 2006, e agora 

revistas, encontraram-se fósseis de briozoários (alguns deles em bom estado de preservação), grupo 

que não era documentado desde os trabalhos de Hartevelt (1970). 

Os fósseis mais antigos encontrados neste estudo são estruturas de bioturbação presentes nos 

depósitos câmbrico-ordovícicos da Formação Serdinya (Fig. 2G). Nas sequências atribuídas ao 

Ordovícico Superior, em particular nas formações Cava e Estana, existem localmente concentrações 

de fragmentos de briozoários, crinoides e braquiópodes (Fig. 2E). Nas litologias silúricas existem 

fósseis de graptólitos (Fig. 2C-D), com formas retilíneas, curvas, bifurcadas ou pectiniformes. É, no 

entanto, no topo da Formação Silúrico, em específico nos níveis calcários, que encontramos a maior 

diversidade de fósseis: corais (Fig. 2F), crinoides, braquiópodes, gastrópodes (Fig. 2H) e os 

cefalópodes (oncocerídeos e ortocerídeos, Fig. 2I-K). Das sequências devónicas foram obtidos apenas 

exemplares muito fragmentados de crinoides e ortocerídeos, sobretudo na Formação Rueda. 

 

CONCLUSÕES 

Até ao momento, estão identificadas 97 jazidas fossilíferas em Andorra, de elevada importância 

para a geologia regional e para a paleontologia dos Pirenéus. Foram encontrados fósseis de todos os 

principais grupos de macrofauna do Paleozoico, com a exceção das trilobites. Com base nos dados 

obtidos com esta prospeção paleontológica é agora possível projetar futuras campanhas 
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paleontológicas intensivas, realizar estudos paleontológicos a nível específico, e adquirir uma melhor 

compreensão dos ecossistemas marinhos do passado nesta terra de montanhas. 

 

 

Figura 2 – Alguns dos exemplares fósseis encontrados em Andorra. A – Briozoário da Formação Estana, escala = 1cm; B – 
Interpretação morfológica do exemplar exibido em A; C – Graptólitos do Silúrico, com estipes retilíneas e espiraladas, escala 
= 2cm; D – Interpretação morfológica dos exemplares exibidos em C; E – Molde externo de um braquiópode da Formação 
Estana, escala = 1cm; F – Coral proveniente da Formação Silúrico; G – Galerias não identificadas da Formação Serdinya, 
escala = 1cm; H – Molde interno de um gastrópode da Formação Silúrico, escala = 3cm; I-K – Moldes internos de 
cefalópodes da Formação Silúrico (I – oncocerídeo, escala = 2cm; J-K – ortocerídeos, escala J = 2cm, escala K = 10cm). 
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Resumo: A costa sudeste de Moçambique é uma área chave para o desenvolvimento de estudos 
paleoambientais e da evolução humana. Para compreender a história da evolução ambiental na área, 
dois testemunhos de sondagens foram recolhidos nos lagos Muangue e Nyalonzelwe. Os sedimentos 
foram analisados quanto à sua textura, conteúdo em carbono orgânico/inorgânico e azoto, presença 
de ostracodos, e foram datados por radiocarbono. Esta investigação permitiu-nos concluir que, entre 
4300 e 1900 anos atrás o ambiente era no geral árido, evoluindo progressivamente para um 
ambiente mais húmido entre os 1900 e os 1200 anos. Há ca. de 500 anos foi possível identificar um 
evento árido abrupto. Há ca. 1900 anos verificou-se a introdução da atividade agrícola na região.  
 
Palavras-chave: Alterações ambientais; Moçambique; Sedimentologia; Ostracodos  
 
Abstract: The southeastern coast of Mozambique is a key area for the development of 
paleoenvironmental and human evolution studies. To understand the history of environmental 
evolution in this area, two cores were collected in the Muangue and Nyalonzelwe lakes. The cores 
were analyzed for their sediment texture, content of organic/inorganic carbon and nitrogen, 
ostracod assemblages and radiocarbon dates. This research allowed us to conclude that, between 
4300 and 1900 years the environment was generally arid, progressively evolving into a more humid 
environmentbetween 1900 and 1200 years. About 500 years ago it was possible to identify an abrupt 
arid event. Since ca. 1900 years there was the introduction of agricultural activity in the region. 
 
Key-words: Environmental changes; Mozambique; Sedimentology; Ostracods. 
 

INTRODUÇÃO  

O conhecimento das alterações ambientais ocorridas durante o Quaternário é essencial para 

compreender a evolução humana e os padrões de dispersão do Homem. Contudo, contrastando com 

outras regiões do globo, existem muito poucos estudos paleoambientais nas latitudes baixas do 

Hemisfério Sul, especialmente em Moçambique. Especificamente a província de Inhambane, é uma 

região importante para o desenvolvimento de estudos paleoambientais, pois: (i) é um lugar central 

para a investigação da origem e evolução do Homem (Bicho et al., 2016); (ii) é rica em ambientes 

propícios à fixação do Homem, e o seu elevado potencial arqueológico está a ser investigado pela 
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equipa do presente trabalho; e (iii) existem vários lagos entre dunas plistocénicas, onde se 

acumularam sedimentos com potencial para o desenvolvimento de estudos paleoambientais. Assim, 

o objetivo deste trabalho é investigar a evolução ambiental da zona costeira de Inhambane.  

 

MÉTODOS 

Para este estudo efetuaram-se duas sondagens em dois lagos interdunares, o Muangue e o 

Nyalonzelwe. As análises granulométricas, do conteúdo de carbono orgânico, inorgânico e azoto, e 

de ostracodos foram efetuadas em intervalos de 10 cm ao longo de ambas as sondagens. 

Recolheram-se ainda amostras para datações por radiocarbono. As análises granulométricas foram 

feitas utilizando um equipamento de difractometria de raios laser. As análises ao conteúdo de 

carbono orgânico, inorgânico e azoto, foram obtidas por cromatografia gasosa. Com base nos 

resultados destas análises, calculou-se o rácio C/N (indicador da origem da matéria orgânica) e 

efetuou-se uma análise estatística de agrupamento estratigraficamente constrangido (CONISS; 

Grimm, 1987) para individualizar fácies sedimentares. Para a análise de ostracodos, identificaram-se 

os géneros presentes nas frações de 125 e 250 µm e caracterizou-se a ecologia das associações 

identificadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O testemunho da sondagem recolhido no lago Muangue tem 394 cm de comprimento e cerca de 

4300 cal. BP (372 cm) e o do lago Nyalonzelwe tem 612 cm e cerca de 7240 cal. BP (586 cm) (dos 

quais se analisaram os primeiros ca. 4300 anos neste trabalho – Figura 1). 

Com base na análise estatística efetuada, foi possível estabelecer cinco fácies sedimentares ao longo 

da sondagem elaborada no lago Muangue, que a seguir se descrevem da base para o topo: I (anterior 

a 4300 anos cal BP) – corresponde à base do lago, onde o sedimento têm uma textura 

exclusivamente arenosa e o conteúdo de carbono (orgânico e inorgânico) e de azoto é inferior a 1%, 

sendo de origem terrestre a matéria orgânica (MO) existente nesta fácies; II (~4300–4100 anos cal 

BP) – com sedimentos areno-lodosos e um conteúdo de carbono orgânico superior a 20%, 

proveniente de MO de origem terrestre; estes dados, são compatíveis com uma fase inicial de 

enchimento do lago após a estabilização do NMM e consequente subida do nível freático; III (~4100–

1600 anos cal BP) – caracterizada por sedimento areno-siltoso a silto-arenoso, com conteúdos de 

carbono orgânico (11–29 %), inorgânico (0,02–0,03 %) e azoto (0,5–1,3 %) inferiores à fácies anterior, a 

origem da MO é maioritariamente terrestre, mas também uma mistura de MO terrestre e aquática 

lacustre (podendo indicar um aumento temporário da humidade, o que está de acordo com os dados 

de Holmgren et al., 2012). IV (~1600–1000 anos cal BP) – com sedimento silto-arenoso com um 

conteúdo de carbono orgânico entre 14 a 26 %, inicialmente de origem terrestre passando a uma 

mistura de origem terrestre e aquática lacustre; a evolução no conteúdo carbono orgânico pode 
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indicar a uma transição para uma fase mais húmida e a introdução da agricultura na região 

(McWethy et al., 2016); V (~1000 anos cal BP até ao presente) – caracterizada pela presença de 

sedimento silto-arenoso e um aumento significativo da percentagem do carbono orgânico (22–34 %) 

e do azoto (1,5–2,8 %), tendo a MO origem terrestre e aquática lacustre; esta fase pode 

corresponder a um incremento do uso dos terrenos o que está de acordo com os dados de McWethy 

et al. (2016). 

 
Figura 1. Textura dos sedimentos, conteúdo de carbono orgânico e inorgânico e de azoto, rácio C/N (>20 – matéria orgânica 
de origem terrestre; <10 – matéria orgânica de origem aquática) e fácies sedimentares das sondagens efetuada nos lagos 
Muangue (A) e Nyalonzelwe (B). 

 
Também com base na análise de agrupamento de dados, foi possível estabelecer fácies sedimentares 

ao longo do testemunho do lago Nyalonzelwe. No geral, estas fáceis abrangem períodos temporais 

semelhantes às do Lago Muangue, correspondendo as fáceis I e II do Muangue à fácies I do 

Nyalonzelwe. As características das quatro fácies estabelecidas para o Nyalonzelwe são: I (~4200–

3700 anos cal BP) – caracterizada pela presença de sedimento silto-arenoso, um conteúdo de 

carbono orgânico entre os 4 e os 6% , uma elevada percentagem de carbono inorgânico (3–8%, 

indicativa de uma fase em que a evaporação seria superior à precipitação) e MO de origem mista 

(terrestre e aquática lacustre); II (~3700–1900 anos cal BP) – com sedimento silto-arenoso a areno-

siltoso, um conteúdo de carbono orgânico entre os 4 e os 17 %, onde persistem os elevados valores 

de carbono inorgânico da fácies I (0,3–6,7 %), indicando a manutenção de uma fase no geral seca em 

que a água do lago seria salobra (de acordo com a associação de ostracodos), e com MO de origem 

mista; III (~1900–1200 anos cal BP) – marcada pelo decréscimo da percentagem de areia 

relativamente à fácies anterior (tendo o sedimento uma textura silto-arenosa) e pelo aumento do 

carbono orgânico (15–28 %) e diminuição do inorgânico (0,03–2,8 %), indica a transição para uma 



X Congresso Jovens Investigadores em Geociências, LEG 2020 
Estremoz, 20-22 Novembro 2020 

Livro de Actas 

 
31 

fase mais húmida, em concordância com a alteração da preferência ambiental das associações dos 

ostracodos; a transição nas condições ambientais nesta fácies está de acordo com a fácies IV do 

Muangue; IV (~1200 anos cal BP até ao presente) – com sedimento silto-arenoso a areno- siltoso no 

topo, é marcada por um aumento do carbono orgânico (20–32 %) que indica, há semelhança do que 

acontece no Muangue, um aumento do uso dos terrenos e a manutenção de uma fase húmida 

(confirmada pela dominância de ostracodos de água doce), interrompida há cerca de 500 anos cal. 

BP por um evento árido (Pequena Idade do Gelo, de acordo com Holmgren et al., 2012) evidenciado 

pelo aumento do carbono inorgânico (3,7 %). 

 

CONCLUSÃO 
 

Este trabalho permitiu-nos concluir que: (i) o registo sedimentar do lago Nyalonzelwe permite contar 

uma história mais detalhada das alterações ambientais ocorridas na costa sudeste de Moçambique; 

(ii) o lago Muangue formou-se à cerca de 4300 anos após a estabilização do NMM e consequente 

subida do nível freático, ao contrário do lago Nyalonzelwe cuja formação foi anterior; (iii) desde há 

cerca de 4300 anos até 1900 atrás o ambiente era no geral árido (apesar de haver oscilações); (iv) 

entre os 1900 e os 1200 anos atrás verifica-se uma transição para uma fase mais húmida; (v) dos 

1200 anos até ao presente há a manutenção de uma fase húmida, interrompida à cerca de 500 anos 

por um evento árido; e (vi) a partir de há ca. 1900 anos verificou-se a introdução da atividade 

agrícola na região. 
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Resumo: A experiência MiFiRE, a qual irá ser lançada num voo espacial suborbital em 2021, foi 
concebida com o objetivo de se conhecer melhor os estágios iniciais da formação planetária. A 
questão fundamental e embrional reside em contribuir para o estudo de como as partículas de 
matéria mineral e rochosa, as quais não têm massa suficiente para que a força gravitacional seja 
influente, possam ter a capacidade de se agregarem através de forças electroestáticas. Para recriar o 
ambiente do espaço profundo parte-se do pressuposto de que os meteoritos que colidem com a 
Terra, são maioritariamente de composição mineralógica silicatada ou rica em ligas metálicas (por ex. 
Fe-Ni).  Assim sendo na experiência usa-se algum material fino idêntico ao rególito lunar (JSC-1), ou 
seja, anfíbolas, piroxenas, olivinas e vidro vulcânico, bem como dois elementos mais grosseiros, um 
cubo de basalto e um cubo de siderito, ou seja, de meteorito metálico (Octaedrite de Campo del 
Cielo, Argentina). 
Pretende-se que as partículas sejam submetidas ao ambiente de microgravidade, de forma a 
conhecer e melhor confirmar o comportamento em geral das mesmas, os processos de agregação 
entre os diversos componentes que permitem caracterizar o desenvolvimento progressivo de 
planetesimos. Esta experiência foi selecionada entre 5 propostas concorrentes no concurso lançado 
em 2020 pelo MIT Portugal. 
 
Palavras-chave: Microgravidade; Rególito 
 
Abstract: The MiFiRE experiment, which will be launched on a suborbital space flight in 2021, was 
designed with the aim of better understanding the initial stages of planetary formation. The 
fundamental and embryonic question is to contribute to the study of how the mineral and rock 
particles, which do not have enough mass for the gravitational force to be influential, can then 
aggregate through electrostatic forces. In order to recreate the environment of deep space, it is 
assumed that the composition of meteorites that collide with the Earth, are mainly of silicate 
mineralogical composition or rich in metallic alloys (eg Fe-Ni). Therefore, in the experiment, some 
fine material identical to the lunar regolith (JSC-1) is used, in other words, amphiboles, pyroxenes, 
olivines and volcanic glass, as well as two larger elements, a basalt cube and a siderite meteorite 
cube, in other words, a metallic meteorite (Octahedrite from Campo del Cielo, Argentina). 
 It is intended that the particles be subjected to the microgravity environment and thus contribute to 
better understand the general behavior, the processes of preference of aggregation between the 
various components and which in turn allow the characterization of the progressive development of 
planetesimals.This experiment was selected amongst 5 competing proposals in a contest launched by 
MIT Portugal in 2020.  
 
Key-words: Microgravity, Regolith 
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INTRODUÇÃO 

Na teoria da formação do sistema solar, à medida que as partículas de poeira colidiam, 

ocasionalmente aderiam umas às outras por meio de forças eletrostáticas, mecânicas ou magnéticas, 

e, por fim, atingiam o tamanho de planetesimais, os blocos de construção de corpos planetários 

maiores (Colwell et al., 1997; Johansen & Lambrechts, 2017; Whizin et al., 2020) Esta experiência, 

selecionada entre 5 propostas concorrentes no concurso promovido pelo MIT Portugal, visa lançar 

alguma luz sobre o papel das forças eletrostáticas na junção de partículas minerais finas (de 

granulometria de areia e silte) umas às outras, bem como a junção dessas partículas finas com 

algumas partículas maiores e suas respetivas superfícies. Espera-se assim, um melhor entendimento 

de como as partículas minerais finas aderem entre si no ambiente de microgravidade do espaço e 

como finalmente começam por se combinar por acreção, processo por vezes também conhecido por 

coagulação (Dominik & Tielens, 1997). Um ambiente de microgravidade é ideal para este tipo de 

experiência, pois simula naturalmente o ambiente inicial da formação planetária (Colwell et al., 1997; 

Durda et al., 2020; Whizin et al., 2020) 

 

ANTECEDENTES 

A experiência proposta foi inspirada, de alguma maneira, pelas experiências BORE I e II do Southwest 

Research Institute (SwRI) (Box of Rocks Experiment), que foram projetadas para avaliar as 

propriedades de superfície, características e processos em asteroides próximos à Terra, avaliando 

como objetos do tamanho de rochas, se comportam em microgravidade, para além de estudar os 

efeitos de sedimentação do rególito (Durda et al., 2020). 

Considerando que as experiências BORE usaram grandes clastos de cascalho, o nosso objetivo é levar 

a experiência além, e estudar os efeitos da flutuação livre em microgravidade entre materiais finos e 

de tamanho aproximado ao de areias e siltes, bem como sua interação com alguns clastos maiores 

de tamanho de cascalho. Os trabalhos anteriormente citados, com experiências de microgravidade 

também tiveram objetivos gerais distintos da nossa proposta, como por exemplo, avaliar os efeitos 

do impacto com rególito (Colwell et al., 1997), diferenciar o comportamento dos minerais (Whizin et 

al., 2020) e como pousar na superfície de asteroides (Durda et al., 2020). Recentemente (20 de 

outubro de 2020) a missão Osiris Rex da NASA ao asteroide Bennu, bem como a missão Hayabusa 2 

ao asteroide Ryugu, permitiram verificar o papel que blocos e clastos tem na constituição de corpos 

primitivos e como de facto o rególito fino existe e se movimenta na superfície dos mesmos. Esses 

aspectos foram particularmente constatados durante a tarefa de amostragem TAGSAM (Touch-and-

Go Sample Acquisition Mechanism), da missão Osiris Rex, a qual permitiu perturbar a superfície do 

referido asteroide (Fig. 1). 
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Figura 1- Amostragem TAGSAM em Bennu. Créditos: NASA/Goddard/University of Arizona 

 

MATERIAIS E TÉCNICAS 

A experiência MiFiRE consiste na dimensão de um invólucro NanoLab (How to build a NanoRacks 

payload), de dimensão 2U (10,16 x 10,16 x 20,32 cm), dentro da qual haverá uma caixa de 

policarbonato (3-4 mm de espessura), contruída pela nossa equipa, com os seguintes componentes 

(Fig. 2): 1. Entre 20-80 gramas de simulante de rególito lunar, JSC-1, frequentemente usado em 

experiências de investigação lunar (Moura et al., 2019). Será selecionadas uma quantidade de grãos de 

rególito de modo a reduzir ao mínimo a desordem de partículas flutuantes livres no campo de visão); 

2. Um cubo de rocha básica cortada (basalto) (1 x 1 x 1 cm); 3. Um cubo de meteorito metálico (Fe-

Ni) cortado (1 x 1 x 1 cm); 4. Uma placa eletrónica Raspberry Pi; 5. Uma câmara de filmar; 6. 

Iluminação LED. 

 
Figura 2- Esquema do modelo conceptual final da caixa 2U que acondicionará a experiência MiFiRE. 

 

Este tipo de experiência recorrendo a câmaras, é utilizado com frequência pelo MIT em experiências 

em microgravidade. Assim pretende-se filmar, de maneira detalhada (a 30 ou 60 fotogramas por 

segundo), a forma como surgem padrões de concentração dos grãos de rególito, e os dois cubos de 

material adicionados ao volume vazio. Para tal haverá uma placa Raspberry Pi que controlará de 

forma programada uma câmara de filmar. Aquando do momento da descolagem do lançador, e 

segundo os dados técnicos fornecidos pelo Blue Origin Payload guide (New Shepard Payload User's 

Guide), será transmitido um sinal eletrónico de iniciação à placa de controlo da experiência através de 

uma ligação USB. A ligação USB providenciará também, a fonte principal de energia. Este sinal vai 

assim permitir sincronizar a iluminação no interior da caixa, e ligar simultaneamente a câmara de 
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filmar, registando toda a experiência durante o tempo de voo (cerca de 20 min) e guardando essa 

informação num cartão de memória (micro USB). 

 

CONCLUSÃO 

A aprovação desta experiência, entre as cinco propostas selecionadas de outras universidades (IST, 

UNL, UMinho e outra da FCUP), constitui, para já, uma importante etapa inicial, assinalando um 

marco que valida a qualidade da ideia e temática de investigação proposta. Por outro lado, a 

oportunidade rara de lançar uma experiência espacial em microgravidade, contribuindo para o 

estudo de geologia e geofísica planetária, e que potencialmente poderá fornecer dados, em filme e 

fotograma, sobre os processos de formação do Sistema Solar, é, em si, muito aliciante e repleto de 

etapas de aprendizagem em termos de engenharia e ciências espaciais. 

Os resultados dessa experiência, em suporte digital, antecipamos que possam fornecer as seguintes 

observações durante a fase de processamento e análise: 

1. Observação de relações de atração e repulsão; 

2. Observação de relações de preferência da agregação mineral, sejam elas por granulometria, 

mineralogia ou estrutura;  

3. Observação de padrões morfológicos da estrutura dos agregados; 

4. Observação de efeitos de colisão; 

5. Dinâmica de movimento de partículas individuais e de grupo. 
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Abstract: In this work we present a two-dimensional tomographic model from spatially coincident 
wide-angle seismic (WAS) and multichannel seismic data, collected along a ~320 km-long, NW-SE 
trending transect across the SW Iberian margin, during the FRAME surveys in 2018. From NW to SE, 
the transect runs from the Tagus Abyssal Plain to the westernmost extension of the Gulf of Cadiz 
area, across three major thrust fault zones: the Marquês de Pombal fault, the São Vicente fault, and 
the Horseshoe fault. The preliminary 2D velocity model shows that the Moho shallows beneath the 
north-eastward continuation of the Horseshoe Basin and the Gorringe Bank, coinciding with the 
location of the three major thrust faults mentioned before, and defining three major crustal blocks 
along the model. Some regions of the model reveal that the sedimentary cover is directly overlaying 
mantle rocks. Further analysis of WAS records should provide additional information on the 
geometry and extent of these three major faults. 
 
Key-words: Wide-Angle Seismics; Multichannel Seismics; Seismic Tomography; Southwest Iberian 
Margin. 
 
INTRODUCTION 

The SW Iberian Margin (SWIM) has a complex tectonic setting and crustal structure derived from a 

succession of rift events related to the opening of North Atlantic and Neotethys, from the Mesozoic 

to the Lower Cretaceous [e.g. Schettino and Turco, 2009], and the subsequent compression between 

Africa and Eurasia, from the Lower Oligocene to present [e.g. Martínez-Loriente et al., 2014]. This 

setting led to the reactivation of pre-existing strike-slip and extensional faults enhancing the 

seismogenic and tsunamigenic potential of the area [e.g. Zitellini et al., 2004; Terrinha et al., 2009; 

Martínez-Loriente et al., 2013]. Thus, understanding of lithospheric structure along the SW Iberian 

Margin is not only important for understanding the rift evolution but also for a better understanding 

of the distribution of the major lithospheric-scale boundaries, currently active and potentially 

capable of generating great seismic events of similar magnitude to the catastrophic 1755 Lisbon 

tsunamigenic earthquake, with estimated MW>8.5 [e.g. Zitellini et al., 2001]. With the need to 

improve the current knowledge on SWIM lithospheric structure, in 2018, wide-angle seismic (WAS) 

and multichannel seismic (MCS) data were collected during the FRAME scientific cruises along a NW-

SE trending, 320 km-long new geophysical transect (Fig. 1) (Sallarès, Grevemayer et al., 2018). 
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Figure 1. Wide-Angle Seismic profile acquired during FRAME survey on SW Iberian margin with the respective OBS/H 
locations, represented by circles. Digital elevation model from the General Bathymetric Chart of the Oceans - GEBCO. MPF: 
Marquês de Pombal Fault; HSF: Horseshoe Fault; SVF: São Vicente Fault. 

 

DATA AND METHODS 

The Wide-Angle Seismic data were recorded with 24 ocean bottom seismometers and hydrophones 

(OBS/H), deployed each ~10km, while the MCS data was recorded with a 6 km-long streamer. Each 

OBS/H record was pre-processed on board for clock and position drift corrections. The signal 

contained in all records was later processed by applying an automatic gain compensation and a 

bandpass filter (5-18Hz), to increase the signal-noise ratio and facilitate the seismic phase 

interpretation/picking. 

Reflected travel-times from the top of the basement were picked on MCS CMP gathers. Seismic 

phases identified from WAS records include: refracted P-waves through the sediments (Ps), crust 

(Pg), and uppermost mantle (Pn), as well as reflected P-waves at the crust-mantle boundary (PmP).  

A joint refraction and reflection travel-time tomography was applied, using the tomo2d code 

[Koregana et al., 2000], on travel-times from both datasets (i.e. WAS and MCS), to invert for the 2D 

P-wave velocity structure of the crust and uppermost mantle, and the geometry of the main seismic 

interfaces, namely the top of the acoustic basement and the Moho. The combination of WAS and 

MCS reflection travel-times brings a significant increase in the resolution of the tomographic model, 

and especially in the definition of the geometry of the inverted reflectors (i.e. top of the basement), 

because the MCS data has a much higher spatial sampling than the WAS data in these shallow 

regions. 
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PRELIMINARY RESULTS AND FINAL CONSIDERATIONS 

The preliminary model (Fig. 2) shows a Vp structure with abrupt lateral velocity variations marked by 

a rough Top of Basement topography and strong crustal thickness variations. The crust shows Vp 

values varying from 4-5 km/s at the top to 6-6.5 km/s at the bottom, and its thickness ranges from 8 

km thick to 0 km in areas where the sediments are sitting on top of the mantle (under OBH 111; Figs 

1 and 2). The Moho shallows beneath the north-eastward continuation of the Horseshoe Basin and 

the Gorringe Bank (Fig. 1), coinciding with the location of three major thrust faults: the Marquês de 

Pombal fault, the São Vicente fault, and the Horseshoe fault (Fig.1 ), and defining three major crustal 

blocks along the model (Fig. 2). Further analysis of the deep seismic phases from WAS records should 

provide additional information on the geometry and extent of these three major thrust faults. 

 

 

Figure 2. 2-D preliminary velocity model obtained by joint refraction and reflection traveltime inversion, together with the 
respective ray coverage (Derivative Weight Sum). The circles along the seafloor show the OBS/H locations. The thick solid 
black lines indicate the crust-mantle boundary (Moho).  
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Resumo:  
O recurso a metodologias de análise de imagem tem-se revelado de enorme potencial para estudos 
sedimentológicos. Neste trabalho apresentam-se os resultados de uma metodologia experimental 
para medição de parâmetros de dimensão e forma aplicada a 99 balastros observados em ambiente 
costeiro no arquipélago dos Açores. As correlações obtidas com os resultados da medição pelo 
método clássico de medição manual e o método de análise por imagem revelaram um Fator de 
Determinação (R2) de 0,983 e 0,977, respetivamente para a correlação entre os eixos maiores e entre 
os perímetros. Os resultados dimensionais mostram uma excelente correspondência entre as 
frequências das frações granulométricas identificadas para cada um dos métodos. A aplicação desta 
metodologia expedita produziu uma fiável e rigorosa determinação da generalidade dos parâmetros 
de forma (eixos maior e menor e perímetro) permitindo adquirir maior número de dados, 
economizar custos, tempo e esforço em comparação com as metodologias tradicionais das medições 
destas partículas sedimentares. 
 
Palavras-chave: balastros; processos costeiros; análise de imagem; Açores 
 
Abstract:  
The application of image analysis methodologies to sedimentological studies has been increasingly 
demonstrating its potential to obtain reliable data. This work presents the results of an experimental 
methodology to measure size and shape parameters applied on 99 cobbles observed in coastal 
environment in the Azores Archipelago. The correlation obtained through the classical manual 
measurement method and the image analysis displayed a R2 factor between 0.983 and 0.977 for the 
A-axis and perimeter, respectively. The grain-size frequency distributions show an evident similarity 
between the dimensional results of the two methods analysed. The application of this swift 
methodology produces a rigorous determination of the most relevant shape parameters (perimeter, 
major and minor- axis) allowing the acquisition of larger datasets, saving costs, time and physical 
effort. 
 
Key-words: cobbles; coastal processes; image analysis; Azores 
 

INTRODUÇÃO  

A necessidade de um cada vez maior conhecimento sobre a dinâmica costeira tem levado a um 

crescente esforço de inovação na aplicação de técnicas sedimentológicas, nomeadamente, para 
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estudar os efeitos erosivos provocados pela combinação da ação antrópica e dos cada vez mais 

frequentes galgamentos costeiros, consequência da tendente subida do nível médio das águas do 

mar. Devido à forte dinâmica, à vasta distribuição espacial e cronológica e à recorrência destes 

eventos, o desenvolvimento de técnicas de medição expedita facilita a aquisição de dados 

robustecendo interpretações e modelações destes fenómenos.  

Neste trabalho apresentam-se resultados preliminares da utilização de uma metodologia de análise 

de imagem para medição de balastros localizados em praias sujeitas a um forte hidrodinamismo. A 

comparação com as metodologias tradicionais de medição de balastros destas dimensões 

(maioritariamente dos 3,2 aos 25,6 cm – Udden-Wentworth, 1922) revelou o potencial desta 

abordagem para uma utilização sistemática em programas de monitorização e caracterização 

sedimentar de praias com estas características sedimentológicas, hidro e morfodinâmicas. 

Por forma a recolher os dados de forma sistemática foi desenvolvido um método eficiente de 

aquisição de imagens in loco, o cobbleBoard (Fig. 1), um dispositivo onde são dispostos os 

sedimentos a fotografar. Este consiste num tabuleiro de madeira transportável, de superfície plana, 

quadrangular (80cm por 80cm), dotado de um nível, uma escala métrica, uma zona de amostragem 

(quadrado de 70cm por 70cm) de fundo branco onde são dispostos os sedimentos e um mastro 

(~110cm de comprimento) onde está acoplado um suporte para a câmara fotográfica com um orifício 

que permite o encaixe da objetiva. Este último garante uma distância focal constante, a 

horizontalidade da câmara e a captação da imagem no centro da amostra. A superfície branca 

(background da imagem) facilita o contraste de tonalidades entre a amostra e o fundo para uma 

melhor definição dos balastros durante o processo de análise de imagem, no caso concreto de 

sedimentos com origem em rochas vulcânicas. A análise de cada imagem fotográfica adquirida é 

iniciada com uma operação de uniformização do background, realizada no software Adobe 

PhotoshopTM, por forma a diferenciar claramente os balastros a classificar (Fig. 1). Posteriormente, 

através de um protocolo desenvolvido no software Image JTM (Fig. 1) são obtidos um conjunto 

alargado de parâmetros de forma e dimensão (Fig. 1) que caracterizam uma população sedimentar 

de forma célere e rigorosa. Este procedimento revelou-se uma solução hábil, capaz de processar um 

vasto conjunto de dados com ganhos efetivos de tempo e de quantidade de parâmetros obtidos, 

quando comparado com os métodos clássicos (medição manual de eixo maior, intermédio, menor e 

perímetro e observação de diagramas de forma – e.g. Zingg, 1935, Flemming, 1965). 

 

DESENVOLVIMENTO 

Para a realização do teste comparativo entre a metodologia de análise de imagem aqui proposta e a 

aplicação do método clássico de medições de balastros de forma manual, foi selecionado um 

conjunto de 99 balastros de basalto (s.l.) numa praia da ilha de S. Miguel, no arquipélago dos Açores. 

A amostra foi recolhida na face e berma de praia para captação de imagem no local. Os balastros 

foram selecionados procurando-se garantir a máxima variabilidade dimensional e de forma 

representativas do ambiente em estudo. Para cada balastro foi efetuada a medição do eixo maior, 
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menor e intermédio, ortogonais entre si, e do perímetro, com recurso a um paquímetro e fita 

métrica maleável, respetivamente. Paralelamente, procedeu-se à captação de fotografias da 

totalidade dos balastros medidos, dispostos separadamente em pequenos grupos sobre o 

cobbleBoard. Após o processamento das imagens foram selecionados 85 balastros para a 

determinação dos parâmetros de forma, por reunirem as características necessárias ao cálculo, como 

é exemplo a delimitação correta, por parte do software de processamento de imagem (Fig. 1), do 

limite da partícula, correspondente ao seu perímetro. 

 

Figura 1 - Fluxograma representativo do processo de aquisição e processamento de dados estabelecido para a análise 
morfométrica e dimensional de balastros por imagem. 

 

As correlações entre parâmetros equivalentes obtidos da medição do método clássico e do método 

de análise de imagem (nomeadamente, entre o comprimento do eixo maior e entre o perímetro) 

revelaram um grau de correlação significativo entre ambos os métodos, com um Fator de 

Determinação (R2) de 0,983 e 0,977, respetivamente para a correlação entre os eixos maiores e para 

a correlação entre os perímetros (Fig. 2). Para a construção das curvas granulométricas para ambos 

os métodos, e respetiva análise comparativa, optou-se por utilizar o comprimento do eixo menor 

calculado na análise por imagem e o comprimento do eixo intermédio calculado pelo método 

clássico manual. O eixo intermédio é, por norma, utilizado na definição de classes de frações 

granulométricas pois é este que determina a sua passagem nos diferentes crivos aquando da análise 

granulométrica por peneiração. O gráfico de correlação entre o eixo menor do método de análise por 

imagem e o eixo intermédio do método manual (Fig. 2) mostra claramente como estes são 

correlativos para a maioria dos balastros analisados. Os histogramas de distribuição granulométrica 
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(Fig. 2) mostram uma ótima correspondência entre as frequências das frações granulométricas 

identificadas em cada um dos métodos. 

Apesar de alguns constrangimentos, naturais numa fase de desenvolvimento metodológico, a análise 

de imagem de balastros provou ser uma técnica eficiente cuja implementação deve ser considerada 

em programas e estudos de monitorização em ambientes costeiros com estas características 

composicionais e geomorfológicas. A quantidade de dados dimensionais e de forma obtidos permite 

estabelecer relações indiretas com competência de transporte e cálculos de volumetria quando 

acoplados à elaboração de modelos tridimensionais de terreno com recurso a imagens de VANT 

(veículos aéreos não tripulados) ou à elaboração de perfis topográficos adquiridos com DGPS-RTK.  

 
Figura 2 - Gráficos de correlação entre parâmetros calculados pelo método clássico de análise morfométrica (medição 
manual - MC) e a metodologia de análise por imagem (AI); histogramas de distribuição granulométrica. 

 

CONCLUSÃO 

O trabalho aqui apresentado quantifica a fiabilidade de um processo inovador de medição de 

características dimensionais e de forma de balastros de praia baseado na aquisição de imagens 

fotográficas dos balastros no local de amostragem, com recurso a um dispositivo desenvolvido para o 

efeito. A metodologia aplicada permitiu a aquisição expedita de um número significativo de 

parâmetros de forma e dimensão de balastros, cuja comparação e avaliação quantitativa com os 

resultados da abordagem clássica revelou elevados coeficientes de correlação (r2> 0.97) entre 

parâmetros e histogramas de distribuição granulométrica similares. Estes resultados demonstram o 

potencial desta metodologia na aquisição de dados e potenciam a sua aplicação em programas de 

monitorização costeira em ambientes com hidrodinamismo elevado. 
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