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Resumo: As camadas de lignite do Pleistocénico que afloram a sul do 

Bilene constituem um depósito lagunar associado a um sistema de lagos 

costeiros com grandes dunas móveis. O estudo geoquímico de cinco 
amostras destas lignites é apresentado neste trabalho. As lignites 

apresentam rendimentos em cinzas elevados, sendo por isso consideradas 
rochas carbonosas, e teores em matérias voláteis, C, H, N e O são 

considerados normais para lignites. O teor em enxofre total (St) é baixo. 

As razões atómicas H/C e O/C confirmam o grau de evolução da matéria 
orgânica. A composição em elementos maiores corrobora a composição 

mineralógica identificada numa das amostras estudas. O CaO e o St estão 

associados à matéria orgânica, ocorrendo o Ca associado aos humatos. A 
maioria dos elementos traço apresentam afinidade intermédia. O Zr e o 

Hf encontram-se ligeiramente a significativamente enriquecidos e estão 

associados ao zircão. Nestas amostras o As evidencia afinidade orgânica. 
O Rb apresenta afinidade inorgânica ocorrendo em silicatos. 

Palavras-chave: Bilene, Moçambique, lignite, geoquímica orgânica, 

geoquímica inorgânica. 

 

Abstract: Pleistocene lignite seams outcrop in the Bilene area constitute 

a lagoon deposit associated with a system of coastal lakes with large 

movable dunes. The organic and inorganic geochemical study of five 

samples of these lignites is herein presented. The organic geochemistry 

data indicates that these lignites have high ash yield, being therefore 
considered as carbonaceous rocks. The volatile matter, C, H, N and O 

contents are considered within the expected for lignites. The total sulfur 

(St) content is low. The atomic ratios H/C and O/C confirm the rank of 
these lignites. The major element contents corroborate the mineralogical 

composition identified in one of the studied samples. CaO and St are 

associated with organic matter, with Ca occurring as humates. Most trace 
elements show intermediate affinity. Zr and Hf are slightly to significant 

enriched and are associated with zircon. In these samples the As exhibits 

organic affinity. Rb displays inorganic affinity, occurring in silicates. 

Keywords: Bilene, Mozambique, lignite, organic geochemistry, 

inorganic geochemistry. 
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1. Introdução  

No âmbito do projecto PaleoMoz (www.paleomoz.org), um novo 

afloramento de lignite na região do Bilene, Gaza (Moçambique), 

descoberto pela primeira vez por Luís Rebêlo (Rebêlo, 

comunicação pessoal, 2009), foi alvo de estudos no que diz 

respeito ao seu conteúdo paleobotânico e paleozoológico (Araújo 

et al., 2018a, b). 

As camadas de lignite do Pleistocénico afloram a cerca de 14 

km a sudoeste de Bilene, entre o Lago Muândeje (Província de 

Maputo) e o Lago Nhachuendezo (Província de Gaza), e fazem 

parte de um depósito lagunar associado a um sistema de lagos 

costeiros com grandes dunas móveis (que atingem 3 km de 

comprimento), que se estendem ao longo da costa, desde a 

Província de Maputo até à Província de Inhambane. Estas 

camadas de lignite situam-se a poucos metros da linha de costa, 

estando expostas às marés e ondulação marítima (Fig. 1A). 

Recentemente, os primeiros dados da composição 

petrográfica das fracções orgânica e inorgânica desta ocorrência 

de lignite foram usados na definição das fácies deposicionais com 

vista à reconstrução do paleoambiente em que a turfa que lhe deu 

origem se formou (Flores et al., 2019). 

Neste trabalho apresentam-se novos dados das análises 

imediata e elementar e os primeiros dados da composição em 

elementos maiores e traço destas lignites. 

2. Enquadramento geológico 

Na área de Bilene foram identificadas três unidades geológicas: o 

Sistema Dunar Interior (Unidades 1A e 1B), as Restingas 

Costeiras (Unidades 2A e 2B) e a Barreira Costeira (Unidades 3 a 

7), existindo entre estas unidades vários lagos costeiros e lagoas 

(1-2 km de largura). Essas unidades geológicas correspondem ao 

registo das variações do nível do mar desde o Pleistocénico 

Superior (Rebêlo et al., 2012). As Unidades 1A e 1B foram 

formadas quando o nível do mar era inferior ao de hoje. As 

Unidades 2A e 2B refletem um nível do mar superior ao de hoje. 

A erosão do promontório e o transporte fluvial formaram essas 

duas restingas litorais (Rebêlo et al., 2012). As Unidades 3 a 7 

são o registo do nível do mar atual e expressam diferentes 

características geomorfológicas do litoral e flutuações do nível do 

mar a menor escala. As camadas de lignite (Unidade 4) emergem 

das dunas frontais e afloram como resultado de uma diminuição 
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Figura 1. A) Afloramento das lignites do Bilene (Flores et al., 2019); B) aspeto 

macroscópico da lignite.  

Figure 1. A) Bilene´s lignite coastal outcrop (from Flores et al., 2019); B) macroscopic 

appearance of the lignite. 

 

do nível do mar que levou à erosão atual, expondo assim os 

antigos depósitos lagunares (Fig. 1A). 

3. Amostras e metodologia 

Foram seleccionadas para este estudo cinco amostras de lignite, 

mostrando superfícies frescas e sem sinais evidentes de 

meterorização (Fig. 1B). A análise imediata (rendimento em 

cinzas (Cz), teores em humidade e matéria voláteis (MV)) foi 

obtida recorrendo a procedimentos estandardizados (ISO 589, 

2008; ISO 562, 2010; ISO 1171, 2010). A análise elementar 

(teores em C, H e N) e o teor em enxofre total (St) foram 

determinados usando equipamentos LECO CHN-2000 e LECO 

S-144DR, respectivamente. O teor em O foi obtido por diferença. 

Os cálculos dos dados das análises químicas nas diferentes bases 

foram obtidos de acordo com a norma ISO 1170 (2013). A 

composição em elementos maiores e traço (geoquímica 

inorgânica) foi determinada por ICP-MS em laboratório 

certificado. 

4. Resultados e discussão 

Na tabela 1 estão indicados os valores máximo e mínimo dos 

dados da análise imediata: rendimento em cinzas, teor em 

matérias voláteis; e, dos dados da análise elementar: C, H, N e o 

St. O oxigénio foi calculado por diferença. 

Na tabela 2 apresentam-se os valores máximo e mínimo dos 

elementos maiores (óxidos, % massa) e os elementos traço (μg/g) 

com coeficientes de concentração (CC) superiores a 2 em pelo 

menos uma das amostras analisadas. Os CC foram calculados 

através da razão entre a concentração do elemento em cada uma 

das amostras estudadas e os respectivos valores de referência 

para carvões de grau inferior, propostos por Ketris e Yudovich 

(2009). Foram, ainda, calculados os coeficientes de correlação de 

Pearson entre elementos, assim como com o rendimento em Cz 

para avaliar as afinidades entre os elementos e, ainda, a afinidade 

orgânica (rCz-elemento = -0,5 a -1,0), inorgânica (rCz-elemento 

= +0,5 a +1,0) e intermédia (rCz-elemento = -0,5 a +0,5) dos 

elementos. 

 
Tabela 1. Valores máximo e mínimo das análises imediata e elementar (%, massa) das 

amostras estudadas. 

Table 1. Maximum and minimum values of the proximate and ultimate analyses data 

(%, wt) of the studied samples. 

 Valor máximo Valor mínimo 

Cz[s] 74,96 33,90 

MV[ssc] 78,39 63,16 

C[ssc] 57,87 51,68 

H[ssc] 6,27 4,68 

N[ssc] 3,19 2,18 

St[s] 2,11 0,92 

O[ssc] 33,42 31,70 

Cz: rendimento em cinzas; MV: matérias voláteis; C: carbono; H: hidrogénio; N: azoto; 

St: enxofre total; O: oxigénio; [s]: base seco; [ssc]: base seco sem cinzas. 

 

Tabela 2. Valores máximo e mínimo dos óxidos de elementos maiores (%, massa) e 

dos elementos traço (μg / g) com CC superiores a 2. 

Table 2. Maximum and minimum values of the major oxides (%, wt) and trace 

elements (μg / g) with a CC higher than 2. 

 Valor máximo Valor mínimo 

SiO2 55,89 23,92 

Al2O3 3,47 1,63 

Fe2O3 1,48 1,02 

MgO 0,88 0,38 

CaO 1,65 0,47 

Na2O 2,17 1,25 

K2O 1,56 0,62 

TiO2 0,50 0,16 

P2O5 0,04 0,01 

MnO 0,02 <0,01 

Cr2O3 0,021 0,005 

PF 67,7 24,3 

As (7,6) 38,3 8,0 

Hf (1,2) 11,9 2,7 

Nb (3,3) 8,2 4,6 

Rb (10) 40,6 15,2 

Th (3,3) 7,9 2,0 

Zr  (35) 486,7 110,2 

CC: coeficientes de concentração; PF: perda ao fogo; entre parêntesis os valores de 

referência para carvões de grau inferior propostos por Ketris e Yudovich (2009). 

4.1. Análises imediata e elementar 

As amostras estudadas apresentam um rendimento em Cz muito 

elevado (Tab. 1), sendo algumas das amostras consideradas 

rochas carbonosas (Cz > 50%; ISO 11760, 2005), o que está de 

acordo com o facto de se tratarem de depósitos lagunares. Os 

teores em MV, C, H e N (Tab. 1) estão dentro dos valores 

estabelecidos para carvões de grau inferior (Taylor et al., 1998). 

As amostras apresentam teores em St baixos, ocorrendo 

essencialmente como enxofre orgânico (rSt-Cz = -0,98), formado 
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a partir da assimilação de sulfatos pelas plantas (Casagrande, 

1985, 1987). 

Os valores das razões atómicas H/C e O/C, quando 

projectados no diagrama de van Krevelen (Taylor et al., 1998), 

indicam que a matéria orgânica (MO) destes carvões corresponde 

a lignite, o que está de acordo com os dados de reflectância da 

huminite (Flores et al., 2019), que classifica estas amostras como 

carvões de baixo grau C (Lignite C) usando a norma ISO 11760 

(2005). 

4.2. Geoquímica inorgânica 

Estudos anteriores de petrologia orgânica (microscopia de 

reflexão) mostraram que a matéria mineral de uma das amostras 

estudadas incluía minerais de argila, quartzo e pirite framboidal 

singenética (Flores et al., 2019). Os teores em SiO2, Al2O3 e K2O 

(Tab. 2) justificam a presença dos clastos de quartzo e de 

minerais de argila que ocorrem na matriz orgânica. Estes três 

elementos apresentam correlação elevada com os rendimentos em 

Cz (rCz-Si,Al,K > 0,70) indicando uma afinidade claramente 

inorgânica. Por sua vez, o CaO, o MgO e o Na2O apresentam 

uma afinidade orgânica com coeficientes de correlação com o 

rendimento em Cz negativos entre -0,63 e -0,88. Nos carvões de 

baixo grau, estes elementos apresentam uma afinidade orgânica 

tal como referido por Finkelman et al. (2018), ocorrendo o Ca 

associado aos humatos (Bouska, 1981). 

Os restantes elementos maiores apresentam afinidade 

intermédia (orgânica e inorgânica) tal como sugere Finkelman et 

al. (2018) para carvões com este grau de evolução. De notar que 

a perda ao fogo está ligada essencialmente à queima da MO 

durante o ensaio, apresentando uma correlação negativa com o 

rendimento em Cz (rCz-PF = -0,76). 

Relativamente aos elementos traço, a maioria dos elementos 

analisados apresentam afinidade intermédia, tal como indicado 

por Finkelman et al. (2018) para carvões de grau inferior, e teores 

dentro dos valores de referência propostos por Ketris e Yudovich 

(2009). Na tabela 2 são indicados os elementos com CC > 2 em 

pelo menos uma das amostras estudadas, que são considerados 

como ligeiramente enriquecidos (Dai et al., 2016). No entanto, o 

Zr, em três das amostras estudadas, apresenta CC superiores a 10 

o que indica, tendo em conta a classificação proposta pelo autor 

anteriormente mencionado, como estando significativamente 

enriquecido e numa outra enriquecido (5 < CC < 10). No caso do 

Hf, os CC oscilam entre 6,75 e 9,92, o que indica que estas 

amostras estão enriquecidas neste elemento, e apenas numa das 

amostras o CC sugere que o Hf se encontra ligeiramente 

enriquecido (CC = 2,25). O Zr e o Hf apresentam uma correlação 

entre eles de rZr-Hf = 0,998 sugerindo a sua associação, sendo o 

seu modo de ocorrência no zircão (Finkelman et al., 2018), 

mineral pesado detrítico frequente nos carvões e identificado 

microscopicamente em algumas das amostras (Fig. 2). 

Relativamente ao As, apesar de estar normalmente associado 

à pirite, neste caso apresenta afinidade orgânica (rCz-As = -0,96) 

o que foi também verificado em carvões da China (Finkelman et 

al., 1999). Por sua vez, o Rb apresenta afinidade inorgânica (rCz-

Rb = 0,77), ocorrendo em silicatos (Finkelman et al., 2018) uma 

vez que a sua correlação com o Si é de rSi-Rb = 0,998. Porém, o 

modo de ocorrência destes elementos necessita de estudos 

suplementares, recorrendo a outras técnicas analíticas. 

5. Conclusões 

O estudo geoquímico das lignites da região do Bilene, que fazem 

parte de um depósito lagunar associado a um sistema de lagos 

costeiros com grandes dunas móveis, é apresentado neste 

trabalho. 

Os dados das análises imediata e elementar indicam que estas 

lignites apresentam rendimentos em Cz elevados, sendo que 

algumas delas são consideradas rochas carbonosas. Os teores em 

MV, C, H, N e O são considerados normais para lignites. O St é baixo. 

A composição em elementos maiores (SiO2, Al2O3, K2O) 

corrobora a composição mineralógica identificada numa das 

amostras estudadas. O CaO e o St estão associados à MO. 

A maioria dos elementos traço apresentam afinidade intermédia. 

O Zr e o Hf estão nestas lignites associados ao zircão e o Rb a 

silicatos. 

 

 
Figura 2. Cristal de zircão observado ao microscópio ótico. 

Figure 2. Photomicrograph of a zircon crystal. 
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