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Estrutura da apresentação

• Gestão da base de dados 
de prospeção geoquímica 
e do espólio de amostras 
em arquivo no LNEG

• Projeto EXPLORA

• SMARTEXPLORATION

• Projeto PLANAGEO-Angola

• Projeto PanAfGeo-2
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INFORMACIÓN GEOQUÍMICA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD



Geoquímicos do 
LNEG

UNIDADE DE CIÊNCIA E TÉCNOLOGIA MINERAL

UNIDADE DE GEOLOGIA, HIDROGEOLOGIA E GEOLOGIA COSTEIRA

UNIDADE DE RECURSOS MINERAIS E GEOFÍSICA



Geoquímicos do 
LNEG

Alfragide

Aljustrel

S. Mamede
de Infesta



• Amostras físicas de solos, sedimentos e rochas –

Alfragide, Aljustrel S. Mamede de Infesta

• Gestão de dados para: produzir cartografia

geoquímica, dar apoio a empresas e cooperação

com Universidades (teses)

Gestão da base de dados de prospeção geoquímica e do espólio de amostras em arquivo no LNEG



Gestão da base de dados de prospeção geoquímica e do espólio de amostras em arquivo no LNEG

• Venda de serviços: processamento de dados, novos

levantamentos, reanálise de amostras de arquivo

• Venda de serviços: venda de amostras de arquivo, logging e

amostragem de sondagens



Carta Geoquímica de Solos 1/50000,

Serviço de Fomento Mineiro, não pub.

Malha NS e EW 100x100 m, 200x200 m, 50x50 m

Fracção < 80 mesh, profundidade 20cm, colorimetria

ARQUIVO LNEG Beja

Carta Geológica 1/50000,

SFM, não pub.

Vitor Oliveira esc. 1/5000 e 1/25000

Ad. Oliveira e Matos 1992, ARQ 

LNEG Beja

Gestão da base de dados de prospeção geoquímica e do espólio de amostras em arquivo no LNEG



Carta Geoquímica de Solos 1/50000,

Serviço de Fomento Mineiro, não pub.

Malha NS e EW 100x100 m, 200x200 m, 50x50 m

Fracção < 80 mesh, profundidade 20cm, colorimetria

ARQUIVO LNEG Beja

Carta Geológica 1/50000,

SFM, não pub.

Vitor Oliveira esc. 1/5000 e 1/25000

Ad. Oliveira e Matos 1992, ARQ 

LNEG Beja

Zn Cu

Gestão da base de dados de prospeção geoquímica e do espólio de amostras em arquivo no LNEG



Gestão da base de dados de prospeção geoquímica e do espólio de amostras em arquivo no LNEG

RE-ANÁLISE 1998ANÁLISE 1970-71



Au (ppb)

F1 – Cu, Pb, 

Zn, Fe, Ni, Mn, 

Ba, P, V, Y

F4 – Au, 

Cr, Nb1. Distribuição de Au (ppb)
2. Análise multivariada 

Gestão da base de dados de prospeção geoquímica e do espólio de amostras em arquivo no LNEG

Retrabalhar dados históricos com técnicas estatísticas não disponíveis no passado



Batista & Matos, LNEG 2017
• Data processing: LNEG 2016
• Surveys: LNEG (ex. INETI, IGM,  SFM), AGC, Asarco, Atlantic  

Copper, Empresa Mineira do  Cercal, Maepa, Northern Lion,  
Redfern, Rio Tinto Zinc, Rio  Narcea, Sociedade Mineira Rio  
Artezia

Geoquímica de cobre em solos

no setor de Neves-Corvo

CARTOGRAFIA TEMÁTICA REGIONAL – GEOQUÍMICA DE COBRE EM SOLOS



CARTOGRAFIA GEOQUÍMICA IGCP 259 – NACIONAL/FOREGS E GEMAS - GLOBAL



ATIVIDADE ID/PROSPEÇÃO DO LNEG

Geoquímica e Geofísica

• Modelação 3D

Geoquímica e inversão gravimétrica para o setor de Neves-Corvo (Batista et al., 2014)



O LNEG é repositório de informação 
geoquímica de diversas fontes e de projectos
internos e tem como objectivo a médio prazo 

disponibilizar a mesma à sociedade civil 
através do seu geoportal



Em cada ponto de amostragem 

amostra para três métodos de 

estudo geoquímico: 

• MMI (Mobile Metal Ion), uma técnica que 

deteta iões metálicos que possam 

ascender de um corpo mineralizado para 

a superfície; 

Geoquímica de solos – Neves-Corvo

- EXPLORA - Estudos avançados de geoquímica com fins 
de prospecção mineral 

Geoquímica de rochas – sondagens



Utilizando os elementos representados em  “response 

ratio” conforme especificações da SGS

Response ratio é determinado através da relação entre o valor 

obtido de MMI e a média dos valores abaixo do percentil 25 

(BACKGROUND), considerando que se os valores forem 

abaixo do LD se convenciona utilizar a metade do valor. 

Representa quantas vezes um elemento se encontra acima do 

fundo geoquímico (BACKGROUND)

Geoquímica de solos MMI – (Metal ion leach)

Lombador

Gráfico de barras empilhado de vários elementos
Response Ratio show that anomalous sites 19
(Au), 26 (Zn) and 39 (Ag, Cu, Zn) are above the
Lombador ore body or, in the contact projected at
surface.



Cu (40-30cm)

Utilizando os elementos representados em  “response 

ratio” conforme especificações da SGS

Geoquímica de solos MMI – (Metal ion leach)

Response ratio é determinado através da relação entre o valor obtido de MMI e a média 

dos valores abaixo do percentil 25 (BACKGROUND), considerando que se os valores 

forem abaixo do LD se convenciona utilizar a metade do valor. 



Em cada ponto de amostragem 

amostra para três métodos de 

estudo geoquímico: 

• Adaptação dos método de extrações 

parciais tradicionais, para determinar 

elementos metálicos , às condições 

locais, controlado por sondagens

Geoquímica de solos – Neves-Corvo

- EXPLORA - Estudos avançados de geoquímica com fins 
de prospecção mineral 



Trabalho em progresso
solos

Procedimento de 

extração química

Composição 

mineralógica

XRD

- Extração seletiva

- Digestão seletiva

- Extração sequencial

ICP-MS

Desenvolvimento de um método de extração sequencial

Cohen et al. 2007

In "Proceedings of Exploration 07: Fifth Decennial International

Conference on Mineral Exploration" edited by B. Milkereit, 2007, pp. 3-18.

Pátinas de Mn

VP-SEM-EDS

Composição 

química

Composição 

mineralógica

XRD

µRaman
- Colher amostras “brancos”



Em cada ponto de amostragem 

amostra para três métodos de 

estudo geoquímico: 

• Estudo dos Halogéneos em amostras de 

preenchimento de fraturas e amostras de 

solo 

Geoquímica de solos – Neves-Corvo

- EXPLORA - Estudos avançados de geoquímica com fins 
de prospecção mineral 



Em cada ponto de amostragem amostra para três métodos de estudo geoquímico: 

Geoquímica de solos – Neves-Corvo

- EXPLORA - Estudos avançados de geoquímica com fins de prospecção mineral 



Em cada ponto de amostragem amostra para três métodos de estudo 

geoquímico: 

Os halogénios individualmente não 

são conclusivos, exceto F. As razões 

Cl/F, Cl/Br e Br/I. e biplots são 

mais fáceis de interpretar. 

A falha guia que divide o jazigo de 

Lombador na direção N-S reflete os 

fluidos mineralizantes observados 

pelos teores de flúor e razões Cl/F, 

Cl/Br e Br/F. 

Esses resultados precisam de mais 

reflexão e mais análise para as 

mesmas amostras que podem 

ajudar a discriminar entre 

diferentes falhas. 

No entanto, estes são resultados 

promissores que merecem mais 

investimentos.

Geoquímica de solos – Neves-Corvo

- EXPLORA - Estudos avançados de geoquímica com fins de prospecção mineral 

a)

b)

c)

SAMPLE
I

(mgkg-1)
Br

(mgkg-1)
F

(mgkg-1)
Cl

(mgkg-1)

HAL-1 0.196 8.09 11.5 15.5

HAL-2 0.086 3.55 5.03 10

HAL-3 0.040 7.98 6.36 8.9

HAL-4 0.111 8.28 0.025 50

HAL-5 0.271 1.6 0.025 111.5

HAL-6 0.124 10.25 0.025 28.9

HAL-7 0.041 1.33 0.025 222

HAL-8 0.080 2.15 0.025 24.1

HAL-9 0.067 1.82 0.025 104

HAL-10 0.647 2.37 0.025 278

HAL-11 1.020 1.65 6.2 39.3

HAL-12 0.076 7.05 0.025 27.8

HAL-13 0.023 1.39 0.025 19.1

HAL-14 0.071 8.95 0.025 89.9

HAL-15 0.105 3.74 0.025 55.4

HAL-16 0.001 0.95 0.025 28.2

HAL-17 0.069 0.71 0.025 361

HAL-18 0.077 0.24 0.025 10

HAL-19 0.073 2.22 0.025 108.5

HAL-20 0.089 3.77 0.025 29.5

HAL-21 0.061 4.72 0.025 256

HAL-22 0.001 0.91 0.025 3.4

HAL-23 0.021 1.01 2.54 36.7

HAL-24 0.031 3.44 0.025 17.5

HAL-25 0.007 0.94 0.025 10

HAL-26 0.038 9.84 0.025 26.3

HAL-27 0.015 1.83 0.025 2.6



Metodologia:

• Seleção de secções estratigráficas

• Impregnação com resina epoxy

• Desgaste e polimento

• Observação ao microscópio binocular

• Composição mineralógica da camada superficial determinada por micro-difracção

de raios-X (µDRX). 

• Distribuição elementar e composição química elementar de cada fase presente 

usando microscopia eletrónica de varrimento acoplada a espectrometria de 

energia dispersiva de raios-X (SEM-EDS). 

• A avaliação da composição dos nódulos, veios e pátinas, no que concerne a 

elementos em traço, por LA-ICP-MS, encontra-se em curso.

Geoquímica – Amostragem de nódulos e veios com Mn (pátina)

Objetivo:

• Avaliar se existe uma assinatura geoquímica que resulta da presença de uma massa mineral subjacente





• Camada superficial com pátina de cor preta com composição essencialmente de óxido de 

Mn, mas também alguma quantidade de óxidos de Fe. 

• Nesta camada encontram-se como que “aprisionadas” várias partículas de pirite. 

• A camada seguinte, de cor mais laranja é composta por zonas muito enriquecidas em óxidos 

de Fe e também Mn. 

• Foram observadas muitas partículas de Ti por toda a amostra. 

Microscópio estereográfico

SEM-EDS (pressão variável)

Amostra 10A (Fm. Godinho)



• Camada superficial, pátina de cor preta, estreita, com uma fina camada 

enriquecida em Mn. 

• Foram observados imensos veios enriquecidos em óxidos de Mn, outros 

em óxidos de Fe e inclusive veios com a mistura de ambos os óxidos. 

• Junto à superfície observaram-se diversas partículas de pirite e 

calcopirite. Também foram identificadas várias partículas de fosfatos 

ricos em terras raras – monazite. 

• Zonas enriquecidas em Mn delimitadas por zonas enriquecidas em Fe, 

numa das zonas registadas verifica-se ainda uma zona silicificada. 

Imagem ao microscópio estereográfico

SEM-EDS (pressão variável)

Veios enriquecidos em Fe e outros em Mn

Amostra 11B (Fm. Godinho)



• Espessa camada superficial enriquecida essencialmente em Fe, com algum Mn.

• Esta camada apresenta zonas com alguma estratigrafia, apesar de se apresentar bandada a

composição nas várias zonas é semelhante.

• Junto à superfície, observaram-se diversas partículas de pirite, calcopirite, esfalerite,

monazite e xenotimo.

• Também foram identificadas partículas de barite e partícula de S e Cu associados a Sn.

SEM-EDS (pressão variável) 
Amostra 15A (Fm. Godinho – Zona de Falha)



Novos métodos de prospeção - PATENTE



CONFIDENCIAL

ANGOLA PLANO NACIONAL DE 
GEOLOGIA



Geofísica

Geologia 1/250.000

Recursos Minerais Metálicos e
Geoquímica 1/250.000

Recursos Minerais Não Metálicos



CONFIDENCIAL

Mapas de Minerais Metálicos à escala 
1:50.000 (39 cartas)

Geoquímica regional à escala 
1:250.000 (10 cartas)



GEOLOGICAL CRITERIA – (Assumptions
from the literature, known models, 
association with neighboring areas/ 

countries)

❑AGE OF THE TERRANES –CRATONIC 
BLOCKS AND MOBILE BELTS 
❑TECTONOTHERMAL EPISODES;
❖ EVENTS FAVORABLE FOR MINERAL 

RESOURCES OCCURRENCE



Archaean age –Western  Congo Craton

…the bulk of the gold known to be concentrated in 
ore bodies was added to the continental crust 
during a giant Mesoarchaean gold event at a time (3 
Ga) (Frimmel, 2008)
-Is there gold likely to occur near Archaean terranes? 
-Was all the gold recycled to the intrusions? 
-Is there “productive” intrusions near Archaean terranes? 
-Are there greenstone belts? Are these related with the
Central Amazonian?

“Archaean cratons host numerous gold deposits” 
…(Anhaeusser, 2014)



Archaean age (Paleoproterozoic age?)

Banded Iron Formations (BIF) – Well known Fe (Au) 
“host”

What is the state-of-the-art of the Angolan BIF 
knowledge?
Comparing with the international literature and 
the previous company reports: 
Can we increase the field (extend the area 
vertically, horizontally)?
Can we increase knowledge of the composition? 
Can we look for other commodities (by-products)?



Paleoproterozoic age (?)

Mobile belt-Eburnean Episode
The particularities of the southern Angola Eburnean Episode where a 
magmatic arc from “Grupo do Namibe” integrates granitic intrusions, 
porphyry and sub-volcanic and ultramafic rocks intrusive in relation to the 
remobilized pre-Eburnian basement (Pereira et al., 2013) may be favorable 
to host various commodities.

Apart from Ni and Cr (not fully evaluated) are there 
PGM in the ultramafic intrusions?
To answer that is important to know:
The nature of the magma; the lithology hosting the 
mineral occurrences; the chemical composition, the 
evidence of crustal contamination, etc.



Mesoproterozoic age

Kunene Anorthositic Complex (KAC)
One of the biggest known massive anorthositic
intrusions on Earth, partially under the Kalahari basin.

The potential for Fe and Ti is known and evaluated in 
the past. Is it possible to preview the potential of other
commodities (e.g. V)?

Are the mafic-ultramafic cumulate satellites of KAC 
related with it or with the Gabbro-Dioritic Complex?

Is the potential of the KAC evaluated for dimension
stone? 



Cretaceous age

E-W distensive tectonics 
movements related with the 
opening of the south Atlantic, 
was favorable to the 
reactivation of former 
structures, allowing the 
installation of kimberlite and 
alkaline-carbonatitic pipes with 
significant economic value



The reactivation of the 
former structures, 
resulted in the 
Volcanic Belt



Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

ORDENS DE
SERVIÇO

ESCOLHA DA ÁREA 
PARA O TEMPO E 

ORÇAMENTO 
DISPONÍVEL



Potencial geológico mineiro (quadro síntese para a zona 3, UTE) – versão provisória

Bacia 
Perioceânica 

(onshore)

Bacia
Intracontinental

Cinturões
móveis Pan-

Africanos

Domínio 
Cassinga

Subdomínio
transição

Centro Oeste CAC Namibe

Ciclo Atlântico REE (Carbonatitos)

Evento Pan-
africano

Metais base, 
Elementos de 

fonte básica (?) 
– Arco Lufiliano

Mesoproterozói
co

Au remobilizado 
(?)

Au remobilizado(?)

Rochas ornamentais, 
EGPs???; Ti, V(?); Au 

remobilizado em 
zonas 

cisalhamento(?)

Evento Epupa-
Namibe

Metais base, Cu,  
Au (?), Pegmatitos

minerlizados(?)

Evento 
Eburneano

Au remobilizado Au remobilizado

Elementos de 
fonte 

ultramáfica, 
EGPs(?) 

Elementos de 
fonte ultrabásica, 

EGPs(?)

Ciclo Arcaico Fe, Au(?) Fe, Au(?)

Prospecção geoquímica

Prospecção geoquímica e 
geofísica

Prospecção geoquímica

Prospecção geoquímica

OBJECTIVO



➢ Grupo de Au-Fe -

Corresponde às regiões de

Samboto-Cuíma e

Chipindo-Cassinga.

➢ Grupo ETR-Nb-Ta-Be –

Corresponde à região de

Catanda e Serra da Neve-

Tchivira-Gonga.

➢ Grupo Cr-Ni-PGE-Nb-Ta-

Be – Que corresponde à

região de Namibe-

Lubango.

➢ Grupo Nb-Ta-Be

associado a 

pegmatíticos -

Corresponde à região 

deTchivira-Gonga e Giraúl

Clusters Cu-Cr-Ni-EGP e Nb-Ta-Be 

10 cartas 1:50 000:

6 - cartas Giraúl, 

3 - cartas Humpata,

3 - cartas Chibia-Hamutenha

Clusters Au-Fe - 16 cartas 1:50 000:

3 - cartas Cuíma-Samboto,

3 - cartas Chipindo,

4 - cartas Jamba,

6 - cartas M´Popo-Tchamutete

Clusters ETR e Nb-Ta-Be

11 cartas 1:50 000:

2 - cartas Catanda,

4 - cartas Serra da Neve,

5 - cartas Tchivira-Bonga-Nonhoca



Ciclo Arcaico 
(Domínio de Cassinga e Domínio de Transição)

Au Fe



A avaliação do potencial em Elementos de Terras Raras é fundamental para apostar no fornecimento para o mercado
das energias renováveis

Prospecção Geoquímica
Prospecção geoquímica de sedimentos de corrente, rochas
Prospecção geoquímica de sedimentos aluvionares para concentrados de minerais pesados- Mineralometria

Prospecção Geofísica
Levantamentos magnéticos anteriores - evidenciar estruturas circulares individualizadas através do cálculo de 
geometrias cilíndricas método de Keating e Sailhac (2004)* 
Espectrometria de radiação gama de U, Th e K em estruturas carbonatíticas

*Keating, Pierre & Sailhac, Pascal. (2004). Use of the analytic signal to identify magnetic anomalies due to kimberlite pipes. Geophysics. 69. 10.1190/1.1649386. 

Elementos de Terras Raras

Ciclo Atlântico
Volcanic Belt de Angola

Magmatismo alcalino Carbonatítico
(ETRs, Fluoretos, fosfatos, Rochas 

ornamentais exóticas)



Colombo-Tantalite

Campos pegmatíticos

(Giraúl-Vimanha)

Cu e Metais 
Raros

Prospecção geoquímica de campo com pXRF e laboratório
Se o solo formar calcretos ou couraças ferralíticas, fazer
geoquímica de sedimentos de corrente ou amostrar o
solo em maior profundidade



Ni-Cr-EGP

Elementos de fonte 
ultramáfica (Ni, Cr) e 

EGPs (?)









CADERNETA DIGITAL



CADERNETA DIGITAL



Amostras preparadas

no laboratório do IGEO

Parte para ALSLab

Outra parte ficou no 

IGEO para análise no 

futuro

As rochas foram

também parte

exportadas para o 

LNEG e IGME para 

petrografia e micro 

análise





ESQUEMA DE LOCALIZAÇÃO

Ciclo Arcaico 
(Domínio de Cassinga e Domínio de Transição)

Prospecção geofísica

Au Fe

Jamba

Prospecção geoquímica de 
campo com pXRF e em

laboratório

Itabiritos



ETR

Ciclo Atlântico
Volcanic Belt de Angola

• Magmatismo 
Alcalino 
Carbonatítico (ETRs)

Prospecção geofísica

Prospecção
geoquímica

Sieníto nefelínico - Nejoio



Ni-Cr-PGE

Evento Eburneano (Domínio Centro-Oeste)
Suíte plutónica, intermédia a máfica, da região de Lubango -

Namibe (Suíte G2)

• Elementos de fonte 
ultramáfica (Ni, Cr) e 

EGPs (?)

Durante o Evento 
Eburneano também 

encontramos áreas de 
interesse para elementos 
de fonte ultrabásica (Ni, 
Cr, EGP) associados aos 
ultramafitos dentro das 
Suites de Magmatismo 
básico-intermédio de 

idades 2.0 Ga e 1.8 Ga. 
(Hamutenha)

Depósito piroclástico do tipo
ignimbritico R. ultramáfica Giricotamena a SE de Caiunde

Prospecção geoquímica 
de campo com pXRF e 

em laboratório

Prospecção geofísica

As rochas ultramáficas apresentam uma 
assinatura magnética, conductiva, densa e 

polarizável que torna o uso de métodos 
geofísicos bastante eficiente

Potencial de metais importantes
para a transição energética como

o Li e outros que podem ser 
encontrados em corpos

pegmatíticos



ESQUEMA DE LOCALIZAÇÃO

Fe-Ti-V

Eventos Magmáticos Mesoproterozóico (vários domínios de todo o SW de Angola)

Complexo 
Gabro‐Anortosítico do 

Cunene
Foi significativamente

aumentado o 
conhecimento do CAC 

através dos 
levantamentos aéreos

magnéticos que 
revelaram a sua extensão

por baixo das areias do 
Kalahari

Prospecção geofísica

Prospecção geoquímica de 
campo com pXRF e em

laboratório

Mineralometri
a

E ainda:



• Regional 
geochemistry in 10 
sheets 
• 1:250.000 scale

• 80% sediments 
(3% duplicates)
• 13% soils (3% 
duplicates)
• 7% concentrates 
for heavy minerals



MUITO OBRIGADA
Muchas Gracias


