Newsletter fevereiro 2018
EXPLORA - Definição de novos vetores de conhecimento geológico, geofísico e
geoquímico para a região de Neves-Corvo (Faixa Piritosa Ibérica)
ALT20-03-0145-FEDER-000025
LNEG, Laboratório Hércules (Universidade de Évora), parceria Somincor/Lundin Mining

EXPLORA, um projeto ID Alentejo2020 no LNEG Aljustrel
O EXPLORA encontra-se sediado no LNEG Aljustrel Centro de Estudos Geológicos e Mineiros do Alentejo,
uma infraestrutura do LNEG dedicada a projetos ID,
desenvolvidos sobre recursos geológicos do sul de
Portugal. O LNEG Aljustrel está dotado de uma Litoteca,
que contém já cerca de 50 km de sondagens de
prospeção e mais de 300 000 amostras de solos,
sedimentos e rochas. A atividade do EXPLORA reparte-se
em Aljustrel pelos domínios da geologia petrografia,
palinologia, geocronologia, geofísica e geoquímica. O
projeto é desenvolvido num conceito de near mining
exploration.

Seminários EXPLORA para empresas e universidades
Seminário de Prospeção I, realizado em 9
de maio de 2017, nas minas de São
Domingos e Chança, sob o tema
Alteração
Hidrotermal,
incluindo
Conferência do Prof. Jorge Relvas (FCUL)
e field trip orientada por Carlos Inverno e
João X. Matos (LNEG), com a participação
de mais de 50 geólogos, incluindo 11
empresas mineiras.

Seminário de Prospeção II, mina do Lousal, 21 fevereiro
Estratigrafia aplicada a prospeção de sulfuretos maciços
O programa de encontros EXPLORA tem continuidade em 2018, no Seminário de Prospeção II, a realizar na mina
do Lousal (Centro Ciência Viva do Lousal), no próximo dia 21 de fevereiro. O respetivo programa contempla uma
conferência dedicada ao tema com a participação de José Tomás Oliveira, Zélia Pereira, João X. Matos (LNEG) e
Paulo Fernandes (Univ. Algarve) e uma field trip, a realizar naquela região mineira. Inscrição gratuita para
igor.morais@lneg.pt, ver www.lneg.pt/divulgacao/eventos/710.

O Projeto EXPLORA
O projeto EXPLORA surgiu com o objetivo de
caracterizar os modelos geológicos, geoquímicos e
geofísicos na região de Neves-Corvo, principal centro
mineiro da Faixa Piritosa Ibérica. O EXPLORA pretende
definir novos horizontes geológicos favoráveis à
ocorrência de mineralizações de sulfuretos, com base
numa metodologia ID integrada, que envolve: o estudo
de sondagens profundas (>1000 m); datação de rochas
vulcânicas félsicas (U/Pb em zircões) e de sedimentos
(estudos biostratigráficos, palinologia); processamento
e modelação de dados de gravimetria, magnetismo,
resistividade e sísmica; medições petrofísicas;
geoquímica de rochas e de solos; estudo de halos
geoquímicos em solos.

Eventos & Publicações
A investigação efetuada no âmbito do EXPLORA foi apresentada nos seguintes congressos:


PDAC 2017 “Riches of the Iberian Peninsula” Technical Program, Toronto, Canada, 5 março 2017




XV Encontro Jovens Investigadores em Palinologia, Pombal, 19-22 abril 2017
Goldschmidt 2017, Interna onal conference on geochemistry, Paris, França, 13-18 agosto 2017




14th Biennial SGA Meeting, Québec City, Canada, 20-23 agosto 2017
XXII Bienal da Real Sociedade Espanhola de História Natural, Coimbra, 6-9 setembro 2017

A equipa EXPLORA
Coordenação: João Xavier Matos
Geologia: Igor Morais, J.X. Matos, Daniel Oliveira, Carlos Inverno, Nelson Pacheco, Vítor Araújo
(Somincor/Lundin Mining)
Palinologia: Márcia Mendes, Zélia Pereira
Geocronologia: Luís Albardeiro, Rita Solá, Rute Salgueiro
Geoquímica: Luís Albardeiro, Igor Morais, Maria João Batista, José Mirão (Laboratório Hércules)
Geofísica: Fábio Marques, João Carvalho, Pedro Sousa, António Candeias (UÉ), Elsa Ramalho, Lídia Quental
Colaboradores: Patrícia Represas, Pedro Gonçalves, Diogo Rosa (GEUS), Tomás Oliveira, Carlos Rosa

EXPLORA na mina de Neves-Corvo, em estreita parceria com a Somincor/Lundin Mining
Os investigadores do EXPLORA trabalham em parceria com a equipa da
Somincor/Lundin Mining liderada pelo Dr. Nelson Pacheco, investigando novos
horizontes favoráveis a mineralizações de sulfuretos maciços. Estes trabalhos
incluem a realização de log de sondagens e amostragens para estudos de
palinologia, geocronologia, geoquímica e geofísica, tendo sido já estudados 8 furos
com uma metragem total superior a 9 900 m.
O jazigo de Neves-Corvo situa-se próximo de Castro Verde e Almodôvar, no
extremo sudeste do Antiforma do Rosário, uma estrutura tectonicamente
complexa, inserida no ramo sul da Faixa Piritosa Ibérica. As sequências geológicas
são aqui representadas por formações de idade Devónico médio a Carbónico
médio superior, que incluem da base para o topo a Fm. Filito-Quartzítica
(sedimentos siliciclásticos), o Complexo Vulcano-Sedimentar, portador das
mineralizações, e a Fm. Mértola (turbiditos), do Grupo do Flysch do Baixo Alentejo.
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