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Resumo 
 

 

O estudo de resíduos carbonizados (macerais do grupo da inertinite) denominados 

de charcoal, através de técnicas de petrografia orgânica em luz refletida, revela-se 

importante para a caracterização de condições paleoambientais extremas, 

nomeadamente a ocorrência de incêndios florestais. A presente dissertação visa o 

estudo da matéria orgânica dispersa no testemunho de sondagem Alcobaça-1 (ALC-

1), recorrendo a técnicas de petrografia e geoquímica orgânica, tendo como objetivos 

a caracterização petrográfica da fração orgânica; a distinção de macerais do grupo da 

inertinite (charcoal), tendo em conta as suas características óticas; a determinação da 

refletância da vitrinite, da inertinite e dos betumes sólidos; e estimar a maturação 

térmica da matéria orgânica. 

O estudo foi realizado em 35 amostras do Triásico-Jurássico Inferior (Sinemuriano) 

em níveis pertencentes ao Grupo de Silves e às Formações da Dagorda e Coimbra 

recolhidos na sondagem Alcobaça-1 (Bacia Lusitânica). Para isso foi determinado o 

carbono orgânico total (COT), enxofre total (St) e resíduo insolúvel (RI) e recorreu-se a 

técnicas de petrografia orgânica (luz branca refletida e luz azul incidente).  

De um modo geral, todas as amostras apresentam um baixo conteúdo em carbono 

orgânico. A análise petrográfica permitiu a identificação dos 3 grupos de macerais 

(inertinite, vitrinite e liptinite), além de zooclastos e betumes sólidos. Constatou-se o 

domínio dos macerais do grupo da inertinite em todas as amostras estudas. Partículas 

do grupo da vitrinite e da liptinite apenas foram identificadas na metade superior da 

Formação da Dagorda e na Formação de Coimbra. Relativamente aos tipos de 

cerogénio presentes nesta sequência, verifica-se que o Grupo de Silves e a metade 

inferior da Formação da Dagorda apresentam um cerogénio tipo III/IV, passando a um 

cerogénio tipo III/II na metade superior da Formação da Dagorda e base da Formação 

de Coimbra. O topo da sequência estudada apresenta um cerogénio tipo III. Três 

famílias de betumes sólidos migrados foram identificadas tendo em conta as suas 

caraterísticas óticas.  

O estudo pormenorizado dos macerais do grupo da inertinite revelaram partículas 

com diferenças características óticas tendo sido agrupadas em três famílias de acordo 

com as alterações visíveis na sua superfície. A maioria da inertinite estudada não 

apresentava alterações (inertinite A), mas nas restantes famílias de inertinite foram 

observadas estruturas de coque (inertinite B) e poros de desvolatilização (inertinite C). 
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As alterações nestes dois últimos tipos de inertinite, também designados de charcoal, 

estão relacionadas com fenómenos de pirólise natural, isto é, incêndios florestais. 

 

Palavras chave: matéria orgânica dispersa, petrografia orgânica, inertinite, charcoal e 

incêndios 
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Abstract 
 

The study of charred residues (inertinite maceral group), through organic petrography 

techniques under reflected white light, is important for the characterization of extreme 

paleoenvironmental conditions, namely the occurrence of wildfires. The present 

dissertation intents to study the organic matter dispersed in the Alcobaça-1 (ALC-1) 

borehole, using organic petrology and geochemistry techniques, aiming the 

petrographic characterization of the organic fraction; the distinction of macerals from 

the inertinite group (charcoal), taking into account their optical characteristics; 

determining the reflectance of vitrinite, inertinite and solid bitumen; and estimate the 

thermal maturation of organic matter. 

The study was conducted on 35 samples from the Lower Triassic-Jurassic 

(Sinemurian) belonging to the Silves Group and the Dagorda and Coimbra Formations 

collected from the Alcobaça-1 borehole (Lusitanian Basin). For this, the total organic 

carbon (TOC), total sulfur (St) and insoluble residue (IR) were determined and organic 

petrography techniques (reflected white light and incident blue light) were used. 

Overall, all samples have a low organic carbon content. The petrographic analysis 

allowed the identification of the 3 maceral groups (inertinite, vitrinite and liptinite), as 

well as zooclasts and solid bitumen. Inertinite particles were observed in all studied 

samples. Particles of the vitrinite and liptinite groups were only identified in the upper 

half of the Dagorda Formation and in the Coimbra Formation. Concerning to kerogen 

type, it is found that Silves Group and the lower half of the Dagorda Formation have a 

type III / IV kerogen, changing to a type III / II kerogen in the upper half of the Dagorda 

Formation and the base of Coimbra Formation. The top of the studied sequence has a 

type III kerogen. Three families of migrated solid bitumens have been identified with 

regard to their optical characteristics. 

Detailed study of inertinite macerals revealed differences characteristic and were 

grouped into three families according to visible changes in their surface. Most of the 

inertinite do not showed changes (inertinite A), but the remaining groups of inertinite, 

coke structures (inertinite B) and devolatilization pores (inertinite C) were observed. 

Changes in these last two types of inertinite, also called charcoal, are related to natural 

pyrolysis, i.e., wilfires. 

 

Keywords: dispersed organic matter, organic petrography, inertinite, charcoal, wildfires 
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1. Introdução 

 

Incêndios florestais tem sido parte integrante do sistema Terra durante o tempo 

geológico. Sob certas condições, eles podem levar à combustão na ausência de 

oxigénio (pirólise) de material orgânico terrestre produzindo resíduos carbonizados 

(macerais do grupo da inertinite) denominados de charcoal (Scott, 2010; Scott & 

Damblon, 2010; Scott et al., 2000). As características físicas e químicas do charcoal e 

do carvão recente apontam para uma origem semelhante. As partículas de carvão são 

evidências diretas de incêndios florestais constituídos essencialmente por carbono 

(60-90%) (Scott, 2010; Scott & Jones, 1991). Partículas de charcoal podem ser 

encontradas em sedimentos antigos (desde o Devónico) e modernos, em diferentes 

paleoambientes (terrestres a marinhos) bem como em algumas rochas vulcânicas, e 

permanecem praticamente inalterados durante o processo de fossilização (Scott & 

Jones, 1991). O estudo do charcoal revela-se importante para: i) determinar as 

condições paleoatmosféricas ao longo do registo geológico; ii) identificar plantas 

antigas; iii) estudar a evolução dos ecossistemas terrestres; iv) determinar as 

variações no ciclo do carbono; v) determinar a temperatura do fogo; e etc. (Power et 

al., 2010; Rowe & Jones, 2000; Scott, 2010; Scott & Damblon, 2010). 

Na literatura, podem encontrar-se vários estudos relacionados com o charcoal de 

todo o mundo, sendo alguns deles resumidos por Scott & Damblon (2010) nos campos 

de geologia, botânica e arqueologia. Em Portugal, o estudo de charcoal é escasso, 

estando mais ligado à arqueologia. No campo da geologia, foi recentemente publicado 

um trabalho elaborado por Baker et al. (2017) em que foi estudado charcoal da Bacia 

Lusitânica. Estes autores utilizaram a análise de palinofácies e dados de isótopos 

estáveis de carbono para relacionar as variações na abundância de charcoal com as 

mudanças no oxigénio atmosférico durante o Evento Anóxico Oceânico do Toarciano.  

O presente trabalho pretende fazer o estudo da matéria orgânica dispersa (MOD), 

presente em amostras com idades compreendidas entre o Triásico e o Sinemuriano 

(Grupo de Silves, Formações da Dagorda e Coimbra), recolhidas na sondagem 

Alcobaça-1 (Bacia Lusitânica), com vista à identificação e caracterização de condições 

paleoambientais extremas, nomeadamente a ocorrência de incêndios florestais. Para o 

efeito recorreu-se a técnicas de petrologia orgânica e à determinação do carbono 

orgânico total (COT), enxofre total (St) e resíduo insolúvel (RI). Como objetivos 

específicos deste trabalho pretende-se: i) caracterizar petrograficamente a fração 
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orgânica, recorrendo à técnica de petrografia orgânica (microscopia de reflexão em luz 

branca e luz azul incidente); ii) distinguir macerais do grupo da inertinite (charcoal), 

tendo em conta as suas características óticas; iii) determinar a refletância da vitrinite, 

da inertinite e dos betumes sólidos; iv) estimar a maturação térmica da MO. 

Os resultados relativos à Formação de Coimbra, parte integrante deste estudo, foram 

aceites para apresentação, sob a forma de poster, no 71st Meeting of the International 

Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), no Simpósio Oil Generation from 

Coals and Carbonaceous Shales a decorrer em Haia, Holanda, em setembro. Em 

anexo (Anexo I) encontra-se a cópia do trabalho aceite.   
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2. Conceitos Gerais 

 

2.1. Matéria Orgânica Dispersa (MOD) 

 

Segundo Flores & Suárez-Ruiz (2017), a matéria orgânica dispersa (MOD) é uma 

mistura complexa de materiais orgânicos heterogéneos que representam a fácies 

orgânica de uma secção sedimentar. As características dessa mistura dependem da 

origem e da natureza da matéria orgânica, bem como a sua diagénese inicial e 

maturação térmica que acompanha a sedimentação. A matéria orgânica dispersa em 

rochas sedimentares é composta por duas frações, o cerogénio e o betume. O 

cerogénio é a fração insolúvel em solventes orgânicos enquanto que o betume 

corresponde à fração solúvel (Tissot & Welte, 1984).   

Dependendo dos componentes orgânicos que apresenta, o cerogénio pode ser 

classificado do seguinte modo: 

i) cerogénio tipo I encontra-se em sedimentos depositados em ambientes lacustres 

onde ocorreram grandes acumulações de matéria algar, apresentando tipicamente 

algas do género Botryococcus e Gloeocapsomorpha, comprovando a origem 

lacustre da matéria orgânica, e matéria amorfa bacteriana. Este apresenta um 

grande potencial para gerar óleo (Tissot & Welte, 1984). No entanto, 

Vandenbroucke & Largeau (2007) afirmam que o cerogénio tipo I tem como 

origem vários materiais orgânicos alifáticos depositados em diversos tipos de 

ambientes deposicionais; 

ii) cerogénio tipo II é característico de ambientes redutores, onde ocorre a 

acumulação de material orgânico como microplâncton, fitoplâncton e zooplâncton, 

e algum material de plantas terrestres como esporos e grãos de pólen (Tissot & 

Welte, 1984). No cerogénio tipo II pode-se encontrar algas Tasmanites, típicas de 

ambientes marinhos. O potencial de geração de óleo é inferior ao do cerogénio 

tipo I, mas ainda apresentam um potencial de geração de hidrocarbonetos muito 

relevante (Tissot & Welte, 1984); 

iii) cerogénio tipo III é essencialmente típico de ambientes onde se dá a acumulação 

de matéria orgânica proveniente de restos de plantas superiores terrestres (restos 

de lenho ou tecidos botânicos). Vandenbroucke & Largeau (2007) afirmam ainda 

que o tipo III pode ser associado a ambientes onde a componente terrestre foi 

adicionada a um ambiente marinho ou lacustre. Este tipo de cerogénio tem um 
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potencial de geração de hidrocarbonetos moderado, mas pode gerar gás a 

grandes profundidades (Flores & Suárez-Ruiz, 2017).  

Por fim existe um tipo de cerogénio secundário, o cerogénio tipo IV. Este 

corresponde a matéria orgânica carbonizada por combustão e/ou oxidação antes da 

sedimentação (Mendonça Filho, 2010). 

 

2.2. Maturação térmica 

 

A maturação térmica corresponde à transformação da matéria orgânica após a sua 

sedimentação. Esta transformação é controlada pela temperatura, pressão e atividade 

biológica, como é exemplo a atividade bacteriana. É um processo contínuo que se 

divide em três diferentes estágios de maturação da matéria orgânica (Fig. 1), indo 

desde o imaturo, passando pelo maturo e chegando ao supermaturo, sendo estes 

correspondentes à diagénese, à catagénese e à metagénese, respetivamente (Tissot 

& Welte, 1984). 

Quando a MO se encontra na diagénese (Fig. 1), e sendo este o estágio inicial, 

significa que foi depositada há relativamente pouco tempo, estando por isso pouco 

soterrada. As pequenas alterações que nela se começam a notar são fruto da 

atividade biológica e química de baixa temperatura (até 50ºC). O principal 

hidrocarboneto formado nesta fase é o metano biogénico (Tissot & Welte, 1984). 

A catagénese (Fig. 1) caracteriza-se por um aumento de temperatura (50 a 150oC) e 

pressão (300 a 1500 bar). Neste estágio os valores de reflectância da vitrinite variam 

entre os 0,5 e os 2,0%Rr, valores que se encontram incluídos na “janela de geração de 

óleo”, que vai de 0,5 a 1,3%Rr, o que significa que esta rocha tem potencial para gerar 

hidrocarbonetos líquidos e gasosos. Nesta etapa da maturação térmica, a rocha 

geradora encontra-se matura (Tissot & Welte, 1984).  

O último estágio da maturação da matéria orgânica é a metagénese (Fig. 1) que, 

segundo Tissot & Welte (1984) ocorre quando são atingidas temperaturas superiores a 

120oC, apresentando a vitrinite valores de reflectância entre os 2,0 e os 4,0% Rr. Neste 

estágio a rocha geradora encontra-se supermatura, encontrando-se na janela de 

geração de gás. A formação de gás metano é predominante em relação à de 

hidrocarbonetos líquidos nesta fase. Estes últimos diminuem devido às transformações 

físicas e químicas ocorridas na matéria orgânica ao longo desta etapa da maturação 

térmica (Tissot & Welte,1984).  
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Figura 1. Maturação térmica da matéria orgânica (retirado de Tissot & Welte, 1984). 

  

2.3. Classificação da Matéria Orgânica Dispersa (MOD) 

 

Os macerais são constituintes orgânicos reconhecidos ao microscópio, em luz 

refletida, que apresentam diferentes propriedades físicas e químicas relativamente às 

substâncias biológicas que lhes deram origem (como restos de plantas superiores, 

algas e outros organismos), modificadas drasticamente por processos de deposição, 

de diagénese e posterior maturação térmica (Flores & Suárez-Ruiz, 2017). Um maior 

grau de maturação térmica leva a uma maior transformação do maceral, podendo até 

ser impercetível a parte da planta que o originou (Taylor et al., 1998).  

A nomenclatura internacionalmente usada na petrologia orgânica da MOD presente 

nas rochas sedimentares é a classificação do ICCP (International Committee for Coal 

and Organic Petrology)/TSOP (The Society for Organic Petrology) (ICCP/TSOP, 2002). 

Esta classificação inclui os três principais grupos de macerais (Tab. 1), sendo eles a 

vitrinite, a liptinite e a inertinite, mais os zooclastos e os produtos secundários (Flores 

& Suárez-Ruiz, 2017). A reflectância dos macerais pertencentes aos três principais 

grupos para um mesmo grau de maturação, apresenta valores mais elevados na 

inertinite e mais baixos na liptinite. 

A vitrinite é o grupo de macerais lignocelulósicos - tecidos, geles ou detritos - 

derivados de paredes celulares de plantas. Estes macerais evoluem por gelificação em 
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condições anaeróbias, o que faz com que sejam o grupo com maior teor em oxigénio e 

que tenha uma estrutura química típica de compostos aromáticos ou ciclo-aromáticos 

no caso de carvões de baixo grau. Quanto maior o grau de maturação, maior será o 

nível de aromaticidade, da condensação e de ordenamento das unidades 

poliaromáticas. Neste grupo (Tab. 1) encontram-se macerais como a telinite, 

colotelinite, gelinite, corpogelinite, vitrodetrinite e colodetrinite (ICCP, 1998). 

O grupo da liptinite caracteriza-se por incluir constituintes derivados de restos de 

plantas ricos em hidrogénio sendo, maioritariamente, compostos alifáticos como algas, 

esporos, pólen e cutículas ou até secreções vegetais como gorduras, óleos, ceras e 

resinas (Pickel et al., 2017). Apresenta um poder refletor inferior ao da vitrinite quando 

se encontram no mesmo grau de maturação, porém com o aumento do grau de 

incarbonização/maturação, o seu poder refletor aumenta e atingem valores iguais aos 

da vitrinite. Neste grupo (Tab. 1) estão incluídos macerais como a resinite, a cutinite, a 

esporinite, alginite e a betuminite (Flores & Suárez-Ruiz, 2017). 

Quanto ao grupo da inertinite (Tab.1), é constituído por macerais que passaram por 

processos de alteração pré- ou sin-sedimentar, como a oxidação e ataques fúngicos 

(ICCP, 2001). São derivados de restos de plantas - tecidos, detritos e outros 

constituintes lignocelulósicos - restos de fungos e secreções - que evoluíram por 

fusinitização em condições aeróbias, formando compostos geralmente aromáticos 

mais ou menos gelificados. Neste grupo encontram-se macerais como a fusinite, a 

semifusinite, a secretinite, a micrinite, entre outros (Flores & Suárez-Ruiz, 2017). 

Zooclastos (Tab.1), tal como o nome indica, são partículas orgânicas de origem 

animal distinguíveis dos restantes grupos de macerais pelas suas características 

morfológicas. Neste grupo estão inseridos diversos organismos, estando entre eles os 

graptólitos, os quitinozoários, os hidrozoários e os foraminíferos (Flores & Suárez-

Ruiz, 2017). 

Durante a diagénese e/ou catagénese geram-se, também, produtos que acabam por 

preencher os espaços vazios por entre a matéria mineral, preenchendo espaços 

vazios de rochas, sendo mais frequentemente encontrados em rochas sedimentares 

(Curiale, 1986; Jacob, 1989). Estes produtos são denominados por produtos 

secundários (Tab. 1) e podem ser líquidos ou sólidos, estando divididos em óleos, 

betumes sólidos e pirobetumes (Flores & Suárez-Ruiz, 2017). Estes produtos são 

resultantes da maturação térmica e ocorrem tanto em rochas carbonatadas como 

siliciclásticas. Jacob (1989), classificou os betumes sólidos atendendo às suas 

características físicas e químicas em ozocerite, asfalto, gilsonite, glance pitch e 
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grahamite, wurtzilite, albertite, epi-, meso- e cata-impsonite. Por outro lado, Landis & 

Castaño (1995) distinguiram os betumes em dois tipos baseado na sua reflectância. 

Sendo assim, denominaram de betumes sólidos (ou migrabetumes) os betumes que 

apresentam reflectância inferior a 0,7% e que são solúveis em solventes orgânicos. 

Quando a reflectância é superior a 0,7% e pouco e nenhum material é extraível 

denominam-se pirobetumes.  

 

Tabela 1. Classificação de matéria orgânica dispersa (ICCP, 1998, 2001; Pickel et al., 2017; Sykorova et al., 2005; 
Flores & Suárez-Ruiz, 2017). Características dos macerais (Marques & Flores 2003). 

Grupos Subgrupos Macerais Características 

Huminite/ 

Vitrinite 

Humotelinite/ 

Telovitrinite 

Textinite/Telinite 
Paredes celulares mais ou 
menos gelificadas 

Ulminite/Colotelinite Paredes celulares gelificadas 

Humocolinite/ 

Gelovitrinite 

Gelinite Gel amorfo 

Corpohuminite/Corpogelinite 
Geles que preenchem (ou não) 
vacúolos celulares 

Humodetrinite/ 

Detrovitrinite 

Atrinite/Vitrodetrinite 
Detritos húmicos impregnados 
com geles 

Densinite/Colodetrinite Idem, mais compactados 

Liptinite 

Esporinite Esporos e pólens 

Cutinite Cutículas 

Resinite Resinas e ceras 

Suberinite Tecidos suberinizados (raízes) 

Alginite Algas 

Exudatinite Preenchem fendas e cavidades 

Clorofilinite Pigmentos clorofílicos 

Betuminite 
Produto da degradação de 
vários precursores orgânicos 

Liptodetrinite Detritos 

Inertinite 

Fusinite Paredes celulares oxidadas 

Semifusinite 
Paredes celulares parcialmente 
oxidadas 

Macrinite Geles amorfos oxidados 

Micrinite Maceral de neoformação 

Funginite Paredes celulares de fungos 

Secretinite Resinas oxidadas 

Inertodetrinite Detritos oxidados 

Zooclastos 

Graptólitos  

Quitinozoários  

Escolecodontes  

Foraminíferos  

Produtos secundários 

Óleos   

Betumes sólidos  

Pirobetumes   
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3. Enquadramento Geológico 

 

A sondagem Alcobaça-1 foi realizada na região de Alcobaça, localidade que se 

encontra inserida nos domínios da Bacia Lusitânica (BL; Fig. 2). Esta bacia 

desenvolveu-se ao longo de 135Ma (Wilson et al., 1996), na Margem Ocidental Ibérica 

(MOI), durante um dos processos de fragmentação da Pangeia, que conduziu à 

abertura do Oceano Atlântico Norte, no Mesozóico. Caracteriza-se como uma bacia 

distensiva de margem continental do tipo atlântico de rift não vulcânica (Kullberg et al., 

2013). 

 

 

Figura 2. Localização da Bacia Lusitânica (retirado de Gonçalves et al., 2014). 

 

A BL estende-se por grande parte da costa ocidental portuguesa. Esta encontra-se 

limitada por estruturas geológicas (Fig. 3) que suscitam algumas dúvidas e diferenças 

de opiniões entre autores, como acontece em relação ao seu limite Norte. Ribeiro et al. 

(1996) consideram que esse limite é uma transição em échelon entre a BL e a Bacia 

do Porto. Já Alves et al. (2003) consideram que a sub-bacia intermédia de Aveiro, com 

orientação E-W a NE-SW, é o limite norte da BL. A sul é limitada pela Falha da 

Arrábida com orientação ENE-WSW, tendo aproximadamente 200km de extensão 

numa direção NNW-SSE, 100km na direção perpendicular e perfazendo uma área 

total com mais de 20 000km2. Lateralmente, a bacia é limitada por um conjunto de 

falhas de orientação N-S, como a falha de Porto-Tomar, a falha de Arrife e a falha de 

Setúbal-Pinhal Novo, a este. A oeste, próximo do limite, está o horst da Berlenga 

(conjunto de ilhéus da Berlenga, Estelas e Farilhões) localizado na península de 
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Peniche, que faz parte do bordo levantado de um soco paleozóico (Kullberg et al., 

2013). 

Também importantes na compreensão da estrutura desta bacia são as falhas de 

orientação NNE-SSW a NE-SW que a atravessam, compartimentando-a assim em três 

setores: setentrional, central e meridional. Estas falhas (Nazaré, Torres Vedras-

Montejunto-Arrife e um conjunto de falhas a sul da Península de Setúbal) resultaram 

da fraturação tardi-varisca de regime de cisalhamento direito em relação à microplaca 

ibérica e rondam os 280 Ma a 300 Ma, à exceção do conjunto de falhas em Setúbal 

que terão sido formadas no Cenozóico (Ribeiro et al., 1979). 

 

 

Figura 3. Enquadramento tectónico da Bacia Lusitânica (retirado de Kullberg et al., 

2013). Separação por Setores (1- Rocha & Soares, 1984; 2- Ribeiro et al., 1996). 

 

A BL é constituída por um conjunto de formações sedimentológicas que se 

depositaram ao longo do seu desenvolvimento. A deposição sedimentar ocorreu ao 

longo de quatro episódios de rifting, entre o Triásico e o Aptiniano Superior (Kullberg et 

al., 2013).  

As unidades litoestratigráficas estudadas no âmbito deste trabalho depositaram-se 

durante o primeiro episódio de rifting, entre o Triásico e Sinemuriano, e correspondem 

ao Grupo de Silves, à Formação da Dagorda e ao Grupo de Coimbra. Neste episódio 
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verifica-se a formação de três megassequências deposicionais que não foram 

acompanhadas de atividade magmática, como aconteceu na Bacia do Algarve 

(Kullberg et al., 2013). 

Numa primeira etapa, foram depositados dominantemente sedimentos siliciclásticos 

oriundos das depressões estruturais formadas aquando da reativação de falhas 

herdadas do ciclo oceânico anterior (grabens e semi-grabens). Estes sedimentos 

acumulam-se em depósitos de natureza essencialmente aluvio-deltaica que deram 

origem à primeira sequência, denominada megassequência A, que termina na base do 

Grupo de Silves (Kullberg et al., 2013). A megassequência B é constituída por 

depósitos evaporíticos de maior profundidade, em bacias endorreicas, constituídas por 

depressões tectónicas axiais e unidades proximais de sistemas de leques aluviais 

(Kullberg et al., 2013). É marcada por uma fase erosiva e por uma segunda fase, B2 (= 

Camadas greso-carbonatadas com Isocyprina e Promathildia, Palain, 1976; = limite inf. 

das Cam. de Pereiros, Soares et al., 1985), marcada pelo primeiro episódio de 

influência marinha na BL, com a ocorrência de um episódio rápido de inundação, 

associada a uma fase rápida de onlap. A aceleração da distensão provocada por este 

fenómeno levou à formação de importantes depressões estruturais (Kullberg et al., 

2013). Esta megassequência é constituída pelo Grupo de Silves (ou “Grés de Silves”) 

(Rocha et al., 1996) que é composto por um conjunto de formações sedimentares, 

sendo elas a Formação da Conraria, a Formação de Penelas, a Formação de Castelo 

Viegas e finalmente, no topo, a Formação de Pereiros (Soares et al., 2010). Estas 

formações são compostas por litologias bastante semelhantes, variando entre os 

arenitos e areias dolomíticas com fósseis da Formação de Pereiros, às arcoses e 

margas com fósseis marinhos de Castelo Viegas (Kullberg et al., 2013). 

O início da terceira sequência, megassequência C, é marcado pelo alargamento e 

aumento da profundidade da BL e um progressivo aumento da influência marinha à 

medida que se vai verificando um correspondente aumento do carácter evaporítico da 

Formação da Dagorda (Kullberg et al., 2013), localizada nas áreas mais centrais da 

bacia, formação essa que assume grande importância neste trabalho. Na base desta 

megassequência verifica-se a acentuação de dois depocentros, indicando a 

deslocação do eixo de máxima subsidência, pertencentes à Formação da Dagorda 

(Kullberg et al., 2013). Posteriormente, há ocorrência de elementos pelágicos que se 

traduz nos sedimentos margo-calcários ricos em matéria orgânica do Membro da 

Polvoeira, provocada pela acentuação do carácter homoclinal da rampa levando ao 

espessamento da coluna de água (Duarte et al., 2010). A Formação da Dagorda 
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subdivide-se em três membros (Watkinson, 1989) particularmente expressos na 

sondagem de S. Mamede, sendo possível observar-se, do mais antigo para o mais 

recente: um membro salinífero, caracterizado pelo domínio acentuado de halite, por 

vezes interestratificada com margas dolomíticas e/ou pelitos margosos e anidrite; 

seguido de um membro salinífero/dolomítico, dominantemente dolomítico e/ou calco-

margoso e margoso rico em evaporitos (anidrite e halite); e no topo um membro 

essencialmente dolomítico ou margo-dolomítico com pelitos vermelhos e/ou 

acinzentados e evaporitos. 

Por sua vez, no Grupo de Coimbra, encontra-se a Formação de Coimbra, composta 

por um membro constituído por dolomitos e calcários e por um membro dolomítico 

(Azerêdo et al., 2003; Kullberg et al., 2006; Soares et al., 1985). É constituída por 

wackestones a grainstones com estratificação entrecruzada e dolomitos com 

laminação paralela ou ondulada interestratificados com pelitos cinzentos a 

avermelhados, por vezes pseudobrechóides (Kullberg et al., 2013). Esta Formação é 

caracterizada pela continuidade da tendência transgressiva durante o Sinemuriano, 

através do estabelecimento de uma rampa carbonatada inicialmente dolomítica 

tendendo a diferenciar-se para o topo em áreas mais proximais a este e áreas distais 

calcárias a oeste (Kullberg et al., 2013). 
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4. Amostras e Metodologias 

 

4.1. Seleção de amostras 

 

A sondagem com a designação Alcobaça-1 (ALC-1), selecionada para o presente 

estudo, foi realizada nos limites da cidade de Alcobaça (Fig. 4).  

 

Figura 4. Localização geográfica da sondagem ALC-1 (retirado de relatório de sondagem). 

 

Para este trabalho foram selecionadas 35 amostras, ao longo da sondagem 

Alcobaça-1, de forma a obter-se uma amostragem significativa das profundidades que 

contemplam o topo do Grupo de Silves (entre os 2657 e os 2781 metros), da 

Formação da Dagorda (entre os 1726 e os 2651 metros) e a base do Grupo de 

Coimbra (entre os 1706 e os 1726 metros). Na tabela 2 são apresentadas as amostras 

selecionadas para este estudo bem como a sua litologia.  
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Tabela 2. Resumo das litologias das amostras selecionadas para o presente estudo 

Amostra De(m) Até(m) Litologia Formação 

ALC1706 1706 1708 

Calcário podendo 

conter argilas, pirite e 

veios de calcite 

Coimbra 
ALC1712 1712 1714 

ALC1718 1718 1720 

ALC1724 1724 1726 

ALC1726 1726 1728 

Calcário podendo 

conter margas, argilas, 

dolomite, anidrite, 

halite, argilito e siltito 

Dagorda 

ALC1750 1750 1752 

ALC1774 1774 1776 

ALC1800 1800 1802 

ALC1826 1826 1829 

ALC1850 1850 1853 

ALC1874 1874 1877 

ALC1901 1901 1904 

ALC1925 1925 1928 

ALC1952 1952 1955 

ALC1976 1976 1979 

ALC2000 2000 2003 

ALC2024 2024 2027 

ALC2072 2072 2075 

ALC2123 2123 2126 

ALC2174 2174 2177 

ALC-2222 2222 2225 

ALC-2273 2273 2276 

ALC-2324 2324 2327 

ALC-2372 2372 2375 

ALC-2423 2423 2426 

ALC2474(a) 2474 2477 

ALC2522 (a) 2522 2525 

ALC2573(A) 2573 2576 

ALC2648 2648 2651 

ALC2657 2657 2660 

Argilito, siltito, arenito, 

calcário, halite e 

calcário dolomítico 

Silves 

ALC2769 2679 2681 

ALC2703 2703 2705 

ALC2729 2729 2731 

ALC2753 2753 2755 

ALC2779 2779 2781 
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4.2. Análise petrográfica 

 

Preparação das amostras  

 

A preparação das amostras, para a análise de petrografia orgânica, foi efetuada no 

Laboratório de Química Inorgânica do Departamento de Geociências, Ambiente e 

Ordenamento do Território da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

Prepararam-se 35 superfícies polidas de rocha total (WR) de amostras previamente 

selecionadas para a análise petrográfica de matéria orgânica dispersa (MOD). Os 

sedimentos usados correspondem a frações representativas dos intervalos da 

sondagem em estudo, como referido anteriormente. A metodologia de preparação das 

WR corresponde a uma adaptação do método descrito na norma ASTM D2797-11a. 

As amostras foram moídas num almofariz de ágata e colocadas em moldes próprios 

previamente identificados. Preparou-se uma mistura de resina epóxica (epofix) com o 

endurecedor (epofix hardener) na proporção de 25g para 3g, respetivamente. Esta 

preparação foi bem homogeneizada com uma vareta de vidro durante 2 a 3 minutos. 

Junta-se esta mistura com o material anteriormente colocado no molde, fazendo com 

que funcione como aglutinante no sedimento lá existente. Depois de bem misturadas, 

deixa-se secar durante 24 horas de forma a que solidifiquem. Após o período de 

secagem retira-se a preparação do molde e grava-se, na própria amostra, a referência 

ou designação que lhe foi atribuída. 

Segue-se o processo de pré-polimento. Para isto foi necessária a utilização de outros 

materiais de laboratório, como a máquina de polimento (Fig. 5) que tem nela 

incorporada um prato rotativo onde se colocam lixas progressivamente menos 

abrasivas em que incide um jato de água. As amostras foram sequencialmente 

passando por todas as lixas, desde 240 até 4000 mesh. 
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Figura 5. Máquina de polimento 

 

Ainda na máquina de polimento, e após as lixas, colocam-se, sequencialmente, dois 

panos para finalizar o polimento das amostras. No primeiro pano (Texmet) a amostra é 

polida utilizando um líquido abrasivo (alumina de 0,3 µm) e de seguida utiliza-se água 

para eliminar restos de alumina da superfície. No segundo pano (Mastertex) utiliza-se 

uma suspensão de sílica de 0,05 µm e posteriormente água. Para finalizar as 

amostras são lavadas e deixadas num exsicador durante 24h para secagem. Durante 

o período de secagem verificou-se que em algumas amostras da Formação da 

Dagorda ocorreu precipitação de sais na superfície, sendo por isso necessário 

proceder novamente ao polimento e posterior secagem em estufa, de modo a evitar a 

precipitação dos mesmos.  

 

Observação microscópica 

A análise microscópica das amostras selecionadas foi realizada num microscópio 

Leica DM4000, equipado com o sistema Discus-Fossil, em luz branca refletida (LBR) e 

luz azul incidente (fluorescência), usando uma objetiva de 50x em óleo de imersão. 

Para a determinação da reflectância das partículas orgânicas, o microscópio foi 

calibrado com o padrão de reflectância 0,905% (YAG - Yttrium-Aluminium-Granat) e 
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vidro ótico negro (zero). Foi feita a identificação e descrição da fração orgânica e da 

fração mineral das amostras de acordo com a classificação ICCP-TSOP (Tab. 1), 

sendo usada a nomenclatura ICCP para os constituintes orgânicos (ICCP 1998, 2001; 

Pickel et al., 2017). A medição da reflectância da vitrinite, inertinite e betumes sólidos 

foi feita de acordo com a norma ASTM D7708-14. A fórmula de Jacob (1989) foi 

utilizada para calcular os valores da refletância da vitrinite equivalente (VReqv) a partir 

dos valores da refletância do betume (BR): 

VReqv= (0,618 x BR) + 0,4 

 

Neste estudo, as partículas de inertinite foram divididas em três conjuntos de acordo 

com as características observadas na sua superfície: a inertinite A não aparenta ter 

nenhuma alteração na superfície da partícula; a inertinite B exibe estrutura de coque; e 

a inertinite C corresponde às partículas que apresentem poros de desvolatilização. 

Os betumes sólidos foram distinguidos em três famílias tendo em conta as suas 

características óticas e baseada na classificação feita por Pereira (2014). Os betumes 

da família B1 apresentam uma cor cinzenta escura, quando observados em LBR, e 

uma cor de fluorescência laranja a acastanha. A família B2 exibe uma cor cinzento-

médio/claro (em LBR) e não apresenta fluorescência. Por fim, os betumes da família 

B3, quando observados em LBR, exibem um tom cinzento-claro/branco e também não 

exibem fluorescência.  

 

4.3. Análise geoquímica 

 

As análises geoquímicas para a determinação do carbono orgânico total (COT), 

enxofre total (ST) e resíduo insolúvel (RI) foram realizadas no Laboratório de 

Palinofácies & Fácies Orgânica do Instituto de Geociências da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (Brasil). Segundo Tissot & Welte (1984), COT é a quantidade de 

matéria orgânica presente numa rocha sendo que, para ser considerada como 

potencial geradora, deve possuir no mínimo 0,5% para os lutitos e 0,3% para os 

carbonatos. Por sua vez, o valor de resíduo insolúvel permite inferir quanto à 

composição litológica da rocha sedimentar, nomeadamente diferenciar amostras 

siliciclásticas de carbonatadas.  
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As amostras foram fragmentadas em pedaços de aproximadamente 2mm e de 

seguida secas numa estufa à temperatura de 50oC durante 48h. Posteriormente 

pulverizou-se 1gr de sedimento de cada amostra num almofariz de ágata. Foi depois 

pesado 0,26gr num porta-amostra de porcelana filtrante e adicionado ácido clorídrico 

(HCI) a 50% de volume, de forma a eliminar a fração carbonatada. Depois de 

repousarem por 24h, cada amostra foi lavada durante uma hora com água destilada 

quente, a aproximadamente 100oC, de forma a serem eliminados os cloretos e de 

seguida foi neutralizada com água destilada à temperatura ambiente. Para secagem, 

as amostras ficaram 3h em repouso de novo na estufa. Desta etapa obtém-se o valor 

do resíduo insolúvel da amostra, uma vez que estes correspondem à fração da 

amostra não removida pelo ácido. A fórmula de cálculo do RI é a seguinte:  

 

RI (%) = (PI / PA) x 100 

 

PI - massa do insolúvel (massa da amostra descarbonatada); PA - massa da amostra 

(massa inicial).  

Para medição do COT e do ST, as amostras foram colocadas num analisador LECO® 

SC-144DR, à temperatura de 1350ºC, obtendo-se a concentração de gases de 

carbono CO2) e de enxofre (SO2) relativos a cada amostra (valores em percentagem 

de massa).  
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5. Resultados 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados obtidos através da aplicação das 

metodologias referidas no capítulo anterior. Os resultados são apresentados por 

formação geológica e dentro de cada formação por técnica utilizada.  

 

5.1. Grupo de Silves 

 

Geoquímica 

 

Os valores de COT das amostras do Grupo de Silves são baixos, variam entre 0,12% 

e 0,23%, apresentando um valor médio de 0,17% (Tab.3), sendo considerado pobre 

em carbono orgânico segundo Peters & Cassa (1994). O St apresenta valores muito 

baixos, sempre inferiores a 0,1% (Tab.3). O resíduo insolúvel apresenta um valor 

médio de 72% (Tab.3), apontando para um carácter menos carbonatado das 

amostras.  

 

Tabela 3. Dados de geoquímica das amostras da Formação de Silves  

Amostra COT% St% RI% 

ALC 2657 0,20 0,07 59 

ALC 2679 0,16 0,02 69 

ALC 2703 0,12 0,01 81 

ALC 2729 0,15 0,04 72 

ALC 2753 0,14 <0,01 71 

ALC 2779 0,23 0,02 82 

COT: Carbono orgânico total; St: Enxofre total; RI: Resíduo insolúvel.  

 

Petrografia orgânica 

 

O Grupo de Silves caracteriza-se por uma predominância da fração siliciclástica, 

maioritariamente de cor avermelhada (típica do Grupo de Silves) relativamente à 

fração carbonatada, comprovando os valores de RI da Tabela 3. A pirite está presente 
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nestas amostras, evidenciando pontualmente vestígios de oxidação, sob a forma de 

óxidos de ferro.  

A observação petrográfica do conteúdo orgânico das amostras do Grupo de Silves 

revelou apenas a presença de partículas do grupo da inertinite, zooclastos (Fig. 6A) e 

betumes sólidos. A matéria orgânica encontra-se, predominantemente, na fração mais 

pelítica das amostras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relativamente à inertinite, é possível observar a inertinite A (Fig. 6B) e, menos 

frequentemente, inertinite B (Fig. 6C) e inertinite C (Fig. 6D). A inertinite apresenta, 

geralmente, pequenas dimensões sendo que algumas exibem uma forma 

arredondada, típicas de retrabalhamento. A inertinite A apresenta valores de 

refletância (Tab. 4) que variam entre os 2,25 e os 4,82%. O poder refletor dos outros 

dois tipos de inertinite são mais baixos que o da inertinite A, oscilando entre 1,89-

2,98% e 1,76-2,95% para a inertinite B e C, respetivamente, exceto na amostra 

ALC2779 (Tab. 4). 

C 

B A 

D 

Figura 6. Fotomicrografias em luz branca refletida da matéria orgânica presente no Grupo de Silves. A - Zooclasto 

(ALC-2657); B - Inertinite A (ALC-2679); C - Inertinite B com estrutura de coque (ALC-2657); D - Inertinite C com 

poros de desvolatilização (ALC-27) 
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Tabela 4 – Dados petrográficos do Grupo de Silves 

Am. 
Inertinite A Inertinite B Inertinite C B2 B3 

Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n 

ALC 

2657 
4,51 3,23 18 2,98 2,84 4 2,06 0,05 2 1,65 0,17 5 2,52 - 1 

ALC 

2679 
2,68 2,02 12 2,33 - 1 2,37 0,87 5 1,65 0,02 3 2,69 0,54 3 

ALC 

2703 
2,25 0,45 29 1,89 0,24 5 2,71 0,53 3 - - - 2,58 0,61 2 

ALC 

2729 
2,41 0,47 4 2,34 - 1 2,95 0,86 4 - - - - - - 

ALC 

2753 
3,91 2,02 11 - - - 1,76 - 1 1,67 0,12 2 2,70 - 1 

ALC 

2779 
4,82 3,49 7 6,62 0,34 3 8,74 2,15 19 1,36 - 1 - - - 

Am.: Amostra; Rr%: Refletância média aleatória; dp: desvio padrão; n: número de partículas medidas. 

 

A presença de betumes sólidos foi detetada neste Grupo, tanto na fração 

carbonatado como na siliciclástica, embora em pequenas quantidades, como se pode 

ver na Tabela 4. A família de betumes B2 (Fig. 7A) apresenta uma cor cinzenta (em 

LBR) e pode ou não exibir cor de fluorescência em tons castanho escuro. A refletância 

destes betumes mantêm praticamente constante nestas amostras com valores de 1,36 

e 1,67%. A família de betumes B3 (Fig. 7B), surge geralmente associada a carbonatos 

ou a preencher espaços vazios nos campos pelíticos. Apresenta cor branca em LBT, 

não exibe cor de fluorescência e oscilando os valores de refletância média aleatória 

entre 2,70 e 5,75%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fotomicrografia em luz branca refletida dos betumes dispersos nas amostras do Grupo de Silves. A - 

Betume B2 (ALC-2729); B - Betume B3 (ALC-2657). 

B A 
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5.2. Formação da Dagorda 

 

Geoquímica 

 

Os dados obtidos nas análises de geoquímica orgânica (COT, St e RI) das amostras 

pertencentes à Formação da Dagorda são apresentados na Tabela 5. 

 

Tabela 5 - Dados de geoquímica das amostras da Formação da Dagorda  

Amostra COT (%) St (%) RI (%) 

ALC 1726 0,27 7,94 46 

ALC 1750 0,27 6,40 38 

ALC 1774 0,26 3,21 16 

ALC 1800 0,78 3,23 39 

ALC 1826 0,3 2,67 22 

ALC 1850 0,31 5,96 38 

ALC 1874 0,30 1,74 16 

ALC 1901 0,32 2,55 24 

ALC 1925 0,35 6,45 44 

ALC 1952 0,38 5,27 42 

ALC 1976 0,33 6,91 47 

ALC 2000 0,32 6,24 39 

ALC 2024 0,38 5,71 47 

ALC 2072 0,34 6,75 50 

ALC 2123 0,35 5,23 41 

ALC 2174 0,25 1,37 12 

ALC 2222 0,28 0,57 21 

ALC 2273 0,20 4,32 23 

ALC 2324 0,18 5,71 27 

ALC 2372 0,21 3,21 19 

ALC 2423 0,37 1,43 22 

ALC 2474 0,16 0,038 2 

ALC 2522 0,13 0,054 2 

ALC 2573 0,18 0,042 6 

ALC 2648 0,23 0,13 17 

COT: Carbono orgânico total; St: Enxofre total; RI: Resíduo insolúvel. 
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Esta formação é, na sua generalidade, pobre em carbono orgânico (valor médio de 

0,30%), sobressaindo apenas a amostra ALC1800 com um valor considerado razoável 

(0,78%) por Peters & Cassa (1994). Os valores de enxofre total variam ao longo da 

Formação, apresentando um valor mínimo de 0,038% e um máximo de 7,94% (Tabela 

5). Verifica-se que os valores de St na base da Formação são muito baixos, oscilando 

entre 0,038% e 0,13%. A partir dos 2423m até ao topo da Formação da Dagorda os 

valores de St apresentam, sempre, superiores a 0,50%, sendo que no topo (amostra 

ALC 1726) atinge os 7,94%. O resíduo insolúvel apresenta valores iguais ou inferiores 

a 50% ao longo de toda a Formação, sendo o seu valor médio de 28%. É de destacar 

que as amostras que apresentam os valores mais baixos de RI também apresentam 

os valores mais baixos de St e COT. 

 

Petrografia Orgânica 

 

Microscopicamente, a generalidade das amostras da Formação da Dagorda 

apresentam um predomínio da fração siliciclástica relativamente à fração carbonatada. 

Nesta formação observa-se uma maior presença de pirite, alguma da qual framboidal, 

e óxidos de ferro. Nas amostras onde a pirite é mais abundante, as partículas de MO 

surgem, por vezes, piritizadas, especialmente os betumes sólidos. Dentro dos poros 

de desvolatilização das inertinite C também é frequente encontrar pirite. A 

dolomitização é uma característica observada nesta Formação, tendo sido 

identificados romboedros de dolomite na maioria das amostras. Destaca-se ainda a 

presença de anidrite, de tonalidade branco leitoso (em LBR) e a presença de halite. 

No que concerne à MO, foi possível identificar diferentes tipos de partículas 

orgânicas pertencentes aos três grupos de macerais (vitrinite, liptinite e inertinite), bem 

como zooclastos e betumes sólidos. Os macerais de vitrinite são raros, pequenos, 

podendo, por vezes, apresentarem uma forma arredondada, característica de 

retrabalhamento, como é exemplo a Figura 8A. Devido à escassez e reduzido 

tamanho das partículas, não foi possível medir o poder refletor da vitrinite. Em 4 

amostras foi medida a refletância da vitrinite retrabalhada que apresentava valores 

semelhantes aos da inertinite (entre 1,24 e 1,67%). A liptinite é observada, regra geral, 

na maioria das amostras, destacando-se os macerais de esporinite, que apresentam 

uma cor de fluorescência que varia de amarelo (Fig. 8B) a laranja acastanhado (Fig. 

8C), e a betuminite (Fig. 8D) que surge sob a forma de lentículas irregulares, paralela 



FCUP 
Identificação das condições paleoambientais extremas numa sequência  
sedimentar do Triásico/Jurássico Inferior na região de Alcobaça  

 

24 

à estratificação, com cor de fluorescência alaranjada. Relativamente à esporinite é 

possível distinguir grãos de pólen do género Classopollis (Fig. 9D), importantes 

marcadores paleoambientais. A quantidade de liptinite varia ao longo da Formação, 

verificando-se uma diminuição entre os 2072 e os 2423m, chegando mesmo a ser 

inexistente na base da Formação (ALC2423). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inertinite é o grupo de macerais mais abundante nesta Formação, apresentando 

dimensões, geralmente, maiores do que na Formação de Silves. Os três tipos de 

inertinite estão presentes ao longo desta Formação, com um predomínio para as 

inertinite A (Tab. 6). No que diz respeito à sua refletância, verifica-se que os valores de 

poder refletor da inertinite A varia entre 1,56 e 3,0%. As partículas com estruturas de 

coque (inertinite B; Fig. 9A) apresentam valores de reflectância similares à inertinite A, 

oscilando entre 1,50 e 2,11% (Tab. 6). A inertinite C (Fig. 9B) é a que apresenta 

valores de reflectância mais elevados (exceto a ALC1874), apresentando um valor 

médio de poder refletor aleatório de 3,04% (Tab. 6). 

Na Formação da Dagorda também se verifica a presença de zooclastos (Fig. 9C). 

Estes exibem formas diversas, geralmente alongadas ou tubulares e de pequenas 

A B 

C D 

Figura 8. Fotomicrografias em luz branca refletida (A) e luz azul incidente (B - D) de MO da Formação da 

Dagorda. A - Vitrinite (ALC-1850); B - Esporinite (ALC-2000); C - Esporinite (ALC-1874); D - Betuminite (ALC-

1874) 
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dimensões. Algumas partículas parecem ter derivado de seres vivos marinhos por 

aparentarem possuir tentáculos. Estes zooclastos surgem, em algumas amostras, 

piritizados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os betumes sólidos observados na Formação da Dagorda pertencem a quatro 

famílias distintas, sendo a mais frequente os betumes B2. A família de betumes B1 

(Figs. 10A - B) é identificado pela primeira vez nesta Formação sendo menos 

frequente que as famílias de betumes B2 e B3 (Tab. 6). Possui tom cinzento escuro 

em LBR, superfície lisa e uma cor de fluorescência de cor castanha ou alaranja. 

Encontra-se, geralmente, a preencher os espaços vazios entre a matéria mineral na 

fração mais pelítica. Este betume apresenta os valores de poder refletor mais baixo 

entre os betumes identificados neste estudo, variando entre 0,46 e 0,90% (Tab. 6). A 

família de betume B2 (Fig. 10C) é observada ao longo de quase toda a Formação 

(Tab. 6). Apresentam uma cor cinzenta média (em LBR), superfície lisa e, geralmente, 

A B 

C D 

Figura 9. Fotomicrografias em luz branca refletida (A-C) e luz azul incidente (D) de MO da Formação da 

Dagorda. A- Inertinite B (ALC-2024); B- Inertinite C (ALC-1826); C- Zooclasto (ALC-1976); D- Tétrade de grãos 

de pólen do género Classopollis (ALC-1976) 
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não exibem cor de fluorescência, podendo, no entanto, apresentar tons castanhos 

escuros. Tal como os betumes B1, os betumes B2 tendem a aparecer entre a matéria 

mineral na fração pelítica. A reflectância desta família de betumes é superior dos 

betumes B1, oscilando entre 0,92 e 1,60% (Tab. 6). Finalmente, a família de betume 

B3 (Fig. 10D) surge maioritariamente associados aos carbonatos, exibindo nestes 

casos uma textura em mosaico. A sua superfície é lisa, apresenta cor cinzenta 

esbranquiçada (em LBR) e não tem fluorescência. O poder refletor dos betumes B3 

varia entre 1,90 e 3,33 (Tab. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para além das famílias de betumes descritas acima, foi ainda observado nas 

amostras da Formação da Dagorda um betume que se apresenta muito fino que se 

encontra disseminado na matriz mineral o que impossibilita a medição do poder 

refletor. Este betume pode, ou não, apresentar fluorescência em tons alaranjados 

(Fig.11). A pirite aparece, por vezes, associada a estes betumes. 

 

C 

A 

D 

B 

Figura 10. Fotomicrografias de betumes sólidos em luz branca refletida (A, C e D) e luz azul incidente (B). A, B - 

Betume sólido B1 (seta preta) e inertinite (seta vermelha; ALC-1726); C- Betume sólido B2 (ALC-1774); D- 

Betume sólido B3 (ALC-1774). 
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Surgem ainda partículas de matéria orgânica e betumes algo oxidados, com duas 

tonalidades de cinzento em LBR (Fig. 12) e valores de refletância diferentes no interior 

e nos bordos. 

 

Figura 11. Fotomicrografia de betume disseminado a preencher espaços 

vazios na matéria mineral (ALC-1800). 



FCUP 
Identificação das condições paleoambientais extremas numa sequência  
sedimentar do Triásico/Jurássico Inferior na região de Alcobaça  

 

28 

 

Figura 12. Fotomicrografia de uma partícula oxidada em luz branca refletida (ALC-1901). 
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Tabela 6. Dados petrográficos da Formação da Dagorda 

Am. 
Inertinite A Inertinite B Inertinite C Betume 1 Betume 2 Betume 3 

Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n 

ALC 1726 1,72 0,60 48 1,52 0,25 10 3,50 1,30 5 0,73  1 1,20 0,14 18 - - - 

ALC 1774 1,92 0,79 38 - - - 3,43 0,03 2 0,78 - 1 1,16 0,46 5 2,33 - 1 

ALC 1800 1,56 0,64 35 1,50 0,47 9 2,67 0,99 10 0,51 0,08 4 0,94 0,19 9 2,13 0,19 2 

ALC 1826 2,00 0,82 89 1,70 0,55 11 3,04 1,01 22 0,74 - 1 1,01 0,30 50 - - - 

ALC 1850 1,91 1,10 66 1,50 0,03 2 3,04 0,46 4 0,62 0,10 4 1,07 0,30 24 - - - 
ALC 1874 1,87 1,07 48 1,65 0,34 3 1,92 0,32 3 0,77 0,14 4 0,92 0,26 18 2,33 0,44 13 

ALC 1901 1,97 0,81 38 2,00 0,49 5 2,35 0,28 5 - - - 1,11 0,27 19 1,85 0,20 2 

ALC 1925 1,94 0,66 102 - - - 3,09 0,74 13 0,90 - 1 1,13 0,41 19 2,61 - 1 

ALC 1952 2,20 0,84 61 1,73 0,42 5 2,55 1,36 4 0,79 0,09 3 1,01 0,21 14 2,04 0,62 2 

ALC 1976 2,15 0,70 56 2,02 - 1 3,04 1,28 10 0,46 - 1 1,59 0,22 10 1,91 0,14 28 

ALC 2000 1,92 0,68 88 1,60 0,46 3 3,30 1,06 14 0,63 0,09 4 1,24 0,32 23 2,47 0,42 6 

ALC 2024 2,33 0,73 87 1,78 0,07 3 2,87 1,10 11 - - - 1,30 0,26 12 - - - 

ALC 2072 2,25 0,76 114 2,11 0,23 5 3,24 0,88 20 0,56 0,17 3 1,29 0,36 8 - - - 
ALC 2123 2,11 0,73 108 2,10 0,47 2 2,67 0,60 13 0,89 0,04 6 1,31 0,34 5 2,16 0,09 2 

ALC 2174 1,89 0,46 13 - - - 2,95 1,30 2 - - - 1,33 0,12 9 1,90 - 1 

ALC 2222 1,90 0,61 104 - - - 3,25 0,78 10 - - - 1,37 0,14 13 2,05 0,15 2 

ALC 2273 1,77 0,40 19 - - - 3,22 - 1 - - - 1,48 0,12 10 - - - 

ALC 2324 2,79 0,96 16 - - - - - - - - - 1,60 0,24 8 2,07 0,22 3 

ALC 2372 3,00 0,45 9 - - - 3,45 0,70 5 - - - 1,37 0,15 3 3,33 0,45 9 

ALC 2423 2,88 0,70 49 - - - 4,15 0,64 5 0,66 0,12 2 1,52 0,40 2 2,33 0,18 4 

ALC 2474 2,06 0,72 20 - - - 2,97 0,12 4 0,72 0,05 2 1,32 0,15 4 2,00 0,04 2 

ALC 2522 - - - 3,14 - 1 3,43 - 1 - - - 1,41 - 1 - - - 

ALC 2573 1,80 0,67 24 2,06 0,63 3 2,65 1,13 10 - - - 1,43 0,27 2 - - - 

ALC 2648 1,65 0,39 52 - - - - - - - - - 1,41 0,28 14 - - - 

                     Am.: Amostra; Rr%: Refletância média aleatória; dp: desvio padrão; n: número de partículas medidas 
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5.3. Formação de Coimbra 

 

Geoquímica 

 

A Tabela 7 apresenta os teores de COT, St e de RI determinados para as amostras da 

Formação de Coimbra. 

 

Tabela 7. Dados de geoquímica das amostras da Formação de Coimbra 

Amostra COT% St% RI% 

ALC 1706 0,28 0,41 5 

ALC 1712 0,27 0,32 4 

ALC 1718 0,55 1,32 32 

ALC 1724 0,28 6,44 42 

COT: Carbono orgânico total; St: Enxofre total; RI: Resíduo insolúvel. 

 

Os valores de COT são baixos variando entre 0,28% a 0,55% (Tab. 7), com valor 

médio de 0,35%. Segundo Peters & Cassa (1994), o conteúdo em carbono orgânico 

varia de pobre a razoável (ALC1718). Os teores de St apresentam valores que oscilam 

entre 0,32% a 6,44%, com um valor médio de 2,12%. A amostra ALC1724 apresenta 

um valor muito elevado de St (6,44%) podendo estar relacionado com a presença de 

anidrite e de pirite nesta amostra. No que diz respeito ao RI verifica-se que todas as 

amostras apresentam valores inferiores a 50% (Tab. 7), diminuindo este valor para o 

topo. Estes valores são indicativos do carácter carbonatado desta Formação. 

 

Petrografia Orgânica 

 

Mineralogicamente, as amostras estudadas apresentam um predomínio da fração 

carbonatada, sendo esta mais frequente nas amostras do topo da sequência. Estes 

dados estão de acordo com os dados de RI obtidos para estas amostras (Tab. 7). Na 

base da Formação observa-se uma maior quantidade de pirite relativamente ao topo. 

A pirite apresenta, por vezes, uma forma framboidal e tem cor branca, podendo 

também ser encontrados vestígios de óxidos de ferro de cor avermelhada, quando 

observados em LBR. É ainda visível a presença de romboedros de dolomite, 

essencialmente na base, diminuindo a sua frequência para o topo.  
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A MO não é abundante nesta Formação (Fig. 13), contudo é possível identificar 

partículas pertencentes aos três grupos de macerais e, ainda, betumes sólidos e 

zooclastos. A vitrinite (Fig. 13A) é rara, aparecendo com um poder refletor de 0,69-

0,88%, diminuindo da base para o topo da sequência. Os valores mais elevados de 

reflectância da vitrinite coincidem com as amostras mais silicatadas e que apresentam 

na sua composição cristais de anidrite. A vitrinite é de pequenas dimensões, apresenta 

uma cor cinza médio a escuro, quando observada em LBR e tem, por vezes, forma 

arredondada.  
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Figura 13. Fotomicrografia de matéria orgânica observada em luz branca refletida (A, C, E, F) e em luz 

azul incidente (B, D). A - Vitrinite retrabalhada (ALLC-1718); B - Esporinite (ALC-1724); C - Semifusinite 

(ALC-1712); D - Telalginite (Tasmanite; ALC1706); E – Inertinite (ALC1724); F – Zooclasto (ALC1712). 
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A liptinite é abundante nas amostras da base desta Formação diminuindo para o topo 

da sequência, sendo praticamente inexistente na amostra ALC1706. Na sua maioria, a 

liptinite surge sob a forma de esporinite (Fig. 13B), que apresenta uma cor de 

fluorescência laranja podendo ser em tons claros ou escuros. O tamanho e a 

intensidade da fluorescência das partículas diminuem da base para o topo, assumindo 

um tom laranja claro e sendo tendencialmente maiores na base, passando, 

gradualmente, a predominar partículas mais pequenas com uma fluorescência laranja 

escuro nas amostras dos níveis superiores. Grãos de pólen do género Classopollis 

também são observados nesta Formação. Correspondem a estruturas arredondas, 

isoladas ou em tétrades, que exibem uma intensa fluorescência laranja (sob luz azul 

incidente). A liptinite surge também sob a forma de telalginite (Tasmanites; Fig. 13D), 

exibindo uma intensa cor de fluorescência amarela, e lamalginite. A betuminite (Fig. 

14) também foi identificada nestas amostras, aparecendo essencialmente na fração 

pelítica. Apresenta formas filamentosas irregulares, mas sempre paralela à 

estratificação. Em LBR exibe uma cor negra a cinzento escuro com aspeto translúcido, 

e em luz azul incidente exibe uma cor amarelada ou laranja, como é visível na Figura 

14. Entre as bandas de betuminite surgem, por vezes, alguns betumes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A inertinite é abundante em todas as amostras sendo possível distinguir os macerais 

semifusinite (Fig. 13C) e fusinite (Fig. 13E). Relativamente à restante inertinite, 

verifica-se que inertinite B é a menos abundante ao longo da formação (Tab. 8), sendo 

a inertinite A mais frequentemente. A inertinite A apresenta valores de poder refletor 

que oscilam entre 1,68 e 2,08%. As inertinites B exibe um intervalo de refletância entre 

Figura 14. Fotomicrografia de betuminite observada em luz azul incidente 

(ALC-1724). 
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1,42 e 2,28%. Por sua vez, a inertinite C, surge com um poder refletor que varia entre 

2,16 e 3,39.  

Diferentes famílias de betumes sólidos foram identificadas na Formação de Coimbra. 

A família de betumes B1 (Figs. 15A, B) tende a aparecer entre os espaços vazios da 

matéria mineral, apresenta uma cor cinzenta escura (em LBR) e fluorescência 

alaranjada (em luz azul). Esta família de betumes apenas foi detetada numa amostra 

(Tab. 8) e apresenta um poder refletor de 0,65%. A família B2 (Fig. 15C) exibe uma 

cor cinzenta média (em LBR), podendo apresentar (cor castanho escuro) ou não exibir 

fluorescência. Tal como na Formação da Dagorda, esta é a família de betumes mais 

frequente, surgindo tanto na fração carbonatada como na siliciclástica. O poder refletor 

deste betume varia entre 0,72 e 1,38%, correspondendo os valores mais elevados à 

base da Formação. Por fim, a família B3 (Fig.15D) só foi identificada numa amostra 

(Tabela 8) e apresenta um poder refletor de 2,71%. Apresenta uma estrutura em 

mosaico e está associado à fração carbonatada. Com base na refletância dos 

diferentes betumes foi calculada a refletância da vitrinite equivalente (Tab. 9). 

Ao longo da Formação de Coimbra também foram identificados alguns zooclastos 

(Fig. 14F). 
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Figura 15. Fotomicrografia de betumes em luz branca refletida (A, C, D) e luz azul incidente (B). A, B - 

Betume sólido B1 (ALC-1724); C - Betume sólido B2 (ALC-1724); D - Betume sólido B3 (ALC-1718). 
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Tal como na Formação da Dagorda, para além das famílias de betumes sólidos 

descritas existe um betume que aparece disseminado na matriz mineral, de dimensões 

muito reduzidas, o que impossibilita a medição do poder refletor. Este betume não 

apresenta fluorescência (Fig. 16). Os betumes surgem com menos frequência à 

medida que nos afastamos da base da Formação de Coimbra, sendo praticamente 

inexistentes na amostra ALC1706. 

 

 
Figura 16. Fotomicrografia de betume disseminado a preencher espaços 

vazios na matéria mineral (ALC-1718). 
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Tabela 8. Dados petrográficos das amostras da Formação de Coimbra 

Am. 
Vitrinite Inertinite A Inertinite B Inertinite C Betume 1 Betume 2 Betume 3 

Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n Rr% dp n 

ALC 

1706 
0,69 - 1 1,68 0,94 41 2,28 0,87 4 3,21 1,45 15 0,65 0,13 10 0,83 0,14 2 - - - 

ALC 

1712 
0,71 0,4 2 2,02 0,82 43 2,08 1,13 6 3,39 1,04 30 - - - 0,72 0,12 6 - - - 

ALC 

1718 
0,88 - 1 1,77 0,54 33 1,42 0,30 14 2,16 0,76 7 - - - 1,05 0,10 4 2,71 0,39 15 

ALC 

1724 
- - - 2,08 1,05 46 1,89 0,67 13 3,39 1,29 7 - - - 1,38 0,32 26 - - - 

 

 

Tabela 9. Dados VReqv da Formação de Coimbra 

Am. 
VReqv 

Betume 1  Betume 2 Betume 3 

ALC 1706 0,80 0,91  

ALC 1712  0,84  

ALC 1718  1,05 2,07 

ALC 1724  1,14  
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6. Discussão 

 

6.1. Tipo e origem da matéria orgânica 
 

O estudo de petrologia orgânica permitiu verificar que a maioria da MOD presente 

nas amostras selecionadas tem origem continental (plantas superiores terrestres) com 

uma pequena contribuição marinha. 

As amostras do Grupo de Silves são constituídas maioritariamente por macerais do 

grupo da inertinite e, em menor quantidade, por zooclastos que aumentam para o 

topo. Este ligeiro aumento de zooclastos pode estar relacionado com o aumento 

gradual da influência marinha, como é descrito por Soares et al. (2010). O predomínio 

de inertinite, por vezes com indícios de queima, sugerem um cerogénio III/IV (Tissot & 

Welte, 1984). 

Os níveis que se seguem marcam o início da Formação da Dagorda, verificando-se o 

aparecimento de macerais dos grupos da vitrinite e da liptinite associados à inertinite e 

aos zooclastos. Os macerais dos grupos da inertinite e da liptinite predominam ao 

longo de toda a Formação. A liptinite surge sob a forma de esporinite e betuminite. Os 

macerais de esporinite são frequentes ao longo da Formação da Dagorda (exceto na 

base), havendo um aumento gradual para o topo. A presença de grãos de pólen do 

género Classopollis, por vezes sob a forma de tétrades, é indicativo de grande 

proximidade à área-fonte continental. A betuminite é observada a partir da amostra 

ALC1976 até ao topo. As partículas de vitrinite exibem características óticas que 

sugerem retrabalhamento resultantes de transporte desde áreas adjacente à Bacia 

Lusitânica. Nestes níveis surgem zooclastos que vão aumentando da base para o topo 

da Formação, comprovando o aumento da influência marinha descrito por Kullberg et 

al. (2013). Sugere-se assim um cerogénio tipo III/IV para a base da Formação 

passando para um cerogénio tipo III/II a partir da amostra ALC1976 até ao topo. 

Na Formação de Coimbra continuam a predominar os macerais de inertinite e 

liptinite. Ocorrem ainda macerais de vitrinite e zooclastos. A vitrinite continua a 

apresentar diferenças nas características óticas que levam a crer que algumas 

partículas tenham sofrido transporte A base da Formação de Coimbra (ALC1724 e 

ALC1712) é muito semelhante aos níveis de topo da Formação da Dagorda, 

continuando a ser visível betuminite, alginite (telalginite e lamalginite) e, em especial, 

grãos de pólen do género Classopollis. Esta composição orgânica parece indicar um 

cerogénio III/II. Nas restantes amostras da Formação verifica-se uma diminuição 
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acentuada dos macerais do grupo da liptinite, especialmente dos grãos de pólen do 

género Classopollis, apontando para um cerogénio tipo III. 

Os betumes sólidos estão, praticamente, presentes em todas as amostras 

estudadas, tendo sido identificadas três famílias atendendo às suas caraterísticas 

óticas (refletância, textura e fluorescência). Nas amostras do Grupo de Silves, apenas 

se identificaram as famílias de betumes B2 e B3, sendo o B2 o mais frequente. Nas 

Formações da Dagorda e Coimbra surgem mais uma família de betumes sólidos 

denominada de B1, apresentando valores de reflectância inferiores aos betumes B2 e 

B3. As famílias de betumes identificadas neste trabalho para a Formação de Coimbra 

são concordantes com os dados de Pereira (2014).  Segundo Jacob (1989), e 

atendendo apenas à refletância, os betumes identificados neste estudo são 

classificados como grahamite (B1) e impsonites (B2: epi-impsonite e B3: meso-

impsonite).  

 

6.2. Avaliação da maturação térmica 
 

A reflectância da vitrinite é o melhor parâmetro para avaliar a maturação térmica de 

amostras de MOD. No entanto, a maioria das partículas de vitrinite identificadas nas 

amostras em estudos apresentam sinais de retrabalhamento, não sendo possível usar 

a sua refletância como indicador de maturação. São exceção as amostras da 

Formação de Coimbra, que apesar das partículas de vitrinite serem escassas, 

apresentam valores de refletância entre os 0,69 e 0,88% (Tab.8), apontando para um 

estado maturo da MO. Estes valores de refletância estão em linha com os 

apresentados por Pereira (2014) para a parte superior da Formação de Coimbra nesta 

sondagem. O ligeiro aumento da refletância na amostra ALC1718 poderá estar 

relacionado com a presença de anidrite nesta amostra. De acordo com Testa & Lugli 

(2000), a anidrite tem origem na desidratação do gesso quando a temperatura 

aumenta em resultado do soterramento. Os mesmos autores relatam que a anidrite 

tem uma condutividade térmica mais alta que a do gesso, sendo a transição gesso-

anidrite um dos fatores que podem influenciar a maturação térmica da MO. 

Além da refletância da vitrinite, a refletância dos betumes sólidos (autóctones) 

também pode ser usada para aferir a maturação térmica (Jacob, 1989) das amostras 

através do cálculo da refletância da vitrinite equivalente (VReqv). Neste estudo, o 

cálculo da VReqv baseou-se na fórmula proposta por Jacob (1989) e foi aplicada às 

amostras de Formação de Coimbra (Tab. 9) com o objetivo de determinar se os 

betumes presentes nas amostras são ou não migrados, e verificar se pode ser 
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aplicado às amostras em que a vitrinite está ausente. A ausência de correlação entre 

os valores de VReqv e da refletância da vitrinite permite verificar que os betumes 

presentes na Formação de Coimbra são migrados. Como os betumes ao longo da 

sequência estudada, tendo em conta as suas caraterísticas, são os mesmos, a 

refletância dos betumes sólidos não pode ser usada para avaliar a maturação térmica. 

A cor de fluorescência da liptinite, mais concretamente de esporinite, presente no 

topo da Formação da Dagorda e na Formação de Coimbra, pode fornecer algumas 

informações sobre a maturação destas amostras. A esporinite exibe dois tons de 

fluorescência, variando de amarelo-alaranjado a acastanhado, o que parece indicar 

que as amostras se encontram na catagénese. Estes dados são concordantes com os 

dados de refletância da vitrinite para a Formação de Coimbra.    

 

6.3. Caracterização paleoambiental 
 

A sequência sedimentar alvo deste estudo inicia-se com o Grupo de Silves, 

constituída por sedimentos siliciclásticos (valores de RI≥59%; Tab. 3; Fig. 17), tais 

como conglomerados, arenitos e pelitos vermelhos (Azerêdo et al., 2003; Soares et al., 

1985). Estes sedimentos, de origem flúvio-deltáica, estão associados às fases iniciais 

de enchimento da Bacia Lusitânica (Azerêdo et al., 2003) ligadas à abertura do 

Atlântico norte (Kullberg et al., 2013). O predomínio de macerais do grupo da inertinite, 

em particular da inertinite A (Tab. 4), juntamente com a baixa preservação da MO 

(COT inferior a 0,24%) aponta para períodos de exposição subaérea da matéria 

orgânica e/ou ambientes ricos em oxigénio (Tissot & Welte, 1974).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 17. Variação dos parâmetros geoquímicos com a profundidade. 
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A deposição dos sedimentos que dão origem à Formação da Dagorda ocorreu num 

ambiente de águas rasas tipo um lago/lagoa evaporítica (Azerêdo et al., 2003; Palain, 

1976). Na base da formação, a deposição da matéria orgânica continua a ser, 

maioritariamente, de origem continental (macerais do grupo da inertinite) semelhante 

ao que acontecia no Grupo de Silves. Com o alargamento e aprofundamento da Bacia, 

o carácter evaporítico desta Formação acentua-se (Kullberg et al., 2013), oscilando 

entre períodos muito secos com elevada evaporação, que levam à deposição de sais e 

à oxidação da MO (aumento dos macerais de inertinite), e períodos em que se verifica 

um aumento da influência marinha. Estes períodos transgressivos permitiram o 

estabelecimento de uma coluna de água estratificada, em que o fundo, menos rico em 

oxigénio, permitiu a preservação da MO. A entrada periódica de água é comprovada 

pela presença de telalginite (Tasmanites), em algumas das amostras da metade 

superior desta Formação. A presença de esporinite (tanto esporos como grãos de 

pólen) é característica do topo da Formação da Dagorda sugerindo um ambiente de 

deposição próximo da área fonte continental (Mendonça Filho et al., 2011; Tyson, 

1995). Tétrades de grão de pólen de um tipo extinto de coníferas, género Classopollis, 

são observados no topo da Formação. Estas plantas estão adaptadas a climas 

quentes e secos e a um largo leque de condições de salinidade (Mendonça Filho et al., 

2011; Tyson, 1995).  

A tendência transgressiva continua no Sinemuriano, através do estabelecimento 

progressivo da rampa carbonatada (RI entre 4 e 42%; Tab. 7; Fig. 17), inicialmente 

dolomítica (Kullberg et al., 2013). As amostras revelam um ambiente marinho 

carbonatado com forte aporte de MO de origem continental. A inertinite continua a 

predominar nas amostras selecionadas aumentando da base para o topo da 

sequência. O ambiente aquando da deposição dos sedimentos da base da Formação 

continua a ser um ambiente proximal, quente e seco semelhante ao da Formação da 

Dagorda. Grãos de pólen do género Classopollis e aglomerados de esporos (tétrades) 

comprovam esta afirmação. Com a progressiva instalação da plataforma carbonatada 

(RI<6), verifica-se uma diminuição significativa da esporinite, desaparecendo os grãos 

de pólen do género Classopollis. A presença de alginite (telalginite e lamalginite) bem 

como de betuminite indica mudanças no regime de sedimentação, agora um pouco 

mais distal e com uma coluna de água estratificada com variações das condições 

redox.  

A presença de inertinite com estrutura de coque e inertinite com poros de 

desvolatilização ao logo de toda a sequência sedimentar poderá estar associada a 
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períodos de incêndios florestais nas imediações da bacia e que foram transportados 

para o interior da mesma. 

6.4. Caracterização dos macerais de inertinite - charcoal 
 

De acordo com ICCP (2001), as partículas orgânicas englobadas no grupo da 

inertinite apresentam diferentes origens: (i) tecidos (de fungos ou plantas superiores), 

incluindo charcoal; (ii) fragmentos de detritos finos; (iii) material amorfo gelificado cuja 

variedade granular é gerada durante a incarbonização; e (iv) secreções celulares 

alteradas por processos redox e bioquímicos durante a incarbonização bioquímica 

(humificação e gelificação).  

Neste trabalho procurou-se determinar a refletância da inertinite e identificar 

características na sua superfície que pudessem ser associadas a processos de pirólise 

natural, isto é, incêndios florestais, sendo designadas de charcoal. O charcoal fóssil é 

abundante em muitas sequências sedimentares, no entanto, a sua identificação pode 

ser comprometida, visto que a MO queimada depois de depositada sofre processos de 

diagénese (Scott, 2003).  

Como referido no Capitulo “5. Resultados”, na sequência sedimentar em estudo, 

foram identificados 3 tipos de inertinite, dos quais dois apresentavam alterações na 

sua superfície, tais como, poros de desvolatilização e estruturas de coque. Os poros 

de desvolatilização estão associados à libertação de voláteis presentes nas partículas 

aquando da sua queima (Jones et al., 1985) enquanto que as estruturas de coque a 

alterações resultantes do aumento de temperatura. Estas alterações, associadas à 

ação do calor, resultam de um aquecimento brusco e pontual associado à intrusão de 

rochas ígneas (Kwiecinska & Petersen, 2004; Suárez-Ruiz et al., 2006, Omodeo-Salé 

et al., 2016) ou, ainda, a ação de incêndios florestais (Degani-Schmidt et al., 2015). No 

caso das amostras selecionadas, as alterações observadas não poderão estar 

associadas a intrusões magmáticas visto que não existe atividade magmática nesta 

zona da Bacia Lusitânica (Kullberg et al., 2013). 

No que diz respeito à refletância da inertinite, verifica-se que nas amostras do Grupo 

de Silves não existe grande diferença entre os valores de reflectância dos três tipos de 

inertinite identificados (Tabs. 4, 6, 8), exceto na amostra da base. Nas restantes 

Formações, verifica-se que a inertinite C apresenta valores de refletância 

tendencialmente mais elevados (Tabs. 4, 6, 8). De acordo com Jones et al. (1985), os 

macerais de inertinite que apresentem alterações provocadas por pirólise natural 

tendem a possuir um poder refletor mais elevado que as restantes. Simulações em 

laboratório mostraram que a refletância do charcoal é fortemente dependente da 
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temperatura e do tempo de queima (Guo & Bustin, 1998). Os mesmos autores 

mostraram que o charcoal apresenta uma refletância de 1,8% quando queimado a 

600ºC, 480ºC e 420ºC durante 10, 25 e 45 minutos, respetivamente. Além destas duas 

condicionantes, o tipo de tecido da planta também é importante para que determinada 

reflectância seja atingida (Guo & Bustin, 1998). Assim, a variação ou a pouca variação 

da reflectância entre as diferentes famílias de inertinite identificadas neste estudo pode 

estar relacionada com a menor/maior temperatura do incêndio e/ou menor/maior 

tempo de exposição das partículas à queima bem como o tipo de tecidos vegetais que 

lhe deu origem.  
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7. Conclusões 

 

A combinação dos dados de petrologia orgânica e de geoquímica (COT, St e RI) 

recolhidos na sequência sedimentar intercetada pela sondagem denominada de 

Alcobaça-1 (Bacia Lusitânica) permitiram a caracterização da MO, a determinação da 

sua origem bem como do seu ambiente deposicional. Além disso, este estudo permitiu 

a distinção de macerais do grupo da inertinite, mais concretamente charcoal, tendo em 

conta as suas características óticas. 

As amostras selecionadas atravessam sedimentos com idades compreendidas entre 

o Triásico e o Sinemuriano, e correspondem ao Grupo de Silves e às Formações da 

Dagorda e de Coimbra. É apresentada pela primeira vez a descrição da MOD do 

Grupo de Silves. 

De um modo geral, o Grupo de Silves é pobre em matéria orgânica (valor médio de 

COT de 0,17%), contendo apenas macerais do grupo da inertinite, zooclastos e 

betumes sólidos, correspondendo a um cerogénio tipo III/IV. A deposição ocorreu num 

ambiente muito proximal com períodos de exposição subáreas. A maioria da inertinite 

não apresenta alterações na sua superfície. Os valores de refletância das diferentes 

famílias de inertinite identificadas (A, B e C) não variam significativamente.  

A Formação da Dagorda apresenta diferenças relativamente ao Grupo de Silves, 

sendo a mais significativa o aparecimento de macerais dos grupos da vitrinite e da 

liptinite (principalmente no topo da Formação). A deposição de sedimentos que 

originaram a Formação da Dagorda está associada à abertura do Atlântico norte, 

verificando-se períodos extremamente secos, em que a matéria orgânica ficou exposta 

aos elementos atmosféricos, e períodos transgressivos, comprovadas pela presença 

Tasmanites. A presença de grãos de pólen do género Classopollis aponta para 

ambientes quentes e secos. A inertinite continua a dominar, verificando-se um 

aumento a partir da amostra ALC2222 até ao topo. Nesta Formação, a refletância dos 

diferentes tipos de inertinite varia dependendo das suas caraterísticas óticas, 

verificando-se que a inertinite C apresenta valores mais elevados de refletância.  

Sobre a Formação da Dagorda depositou-se a Formação de Coimbra, que 

corresponde à primeira formação verdadeiramente carbonatada da Bacia Lusitânica. A 

transição entre as duas formações é suave, verificando-se que a base da Formação 

de Coimbra apresenta características idênticas à da formação que a antecede. Para o 

topo da sequência em estudo verifica-se uma diminuição acentuada dos macerais da 
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liptinite. A presença de vitrinite permitiu determinar que a MO se encontra no estágio 

maturo. 

Comum a todas as formações é a presença de betumes sólidos com diferentes 

características óticas (reflectância, fluorescência e textura). Duas famílias de betumes 

(B2 e B3) foram identificadas no Grupo de Silves e três nas Formações da Dagorda e 

Coimbra (B1 a B3). De acordo com a classificação de Jacob (1989), o betume sólido 

B1 foi classificado como grahamite e os restantes como impsonites. 

A presença ao longo de toda a sequência sedimentar das famílias de inertinite B e C, 

isto é, partículas que desenvolveram estruturas de coque e poros de desvolatilização 

(respetivamente) resultantes de temperaturas elevadas estão associadas a incêndios 

florestais que ocorreram ao longo do tempo em redor da Bacia. A variação dos valores 

de reflectância poderá estar relacionada com a temperatura do incêndio, a sua 

duração e o tipo de tecidos vegetais que sofreram combustão. 
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Anexo 1. Cópia do resumo aceite para apresentação em poster no 71st 

Meeting of the International Committee for Coal and Organic Petrology (ICCP), 

no Simpósio Oil Generation from Coals and Carbonaceous Shales 
 

Petrographic and geochemical characterization of a Triassic-Sinemurian 
sequence (Alcobaça borehole, Portugal)  

 

H. Martins*
1, P.A. Gonçalves1,2, J.G. Mendonça Filho3, D. Flores1,2 
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Alcobaça-1 (ALC-1) borehole, drilled in the onshore of the Lusitanian Basin (Portugal), cut a Triassic - Jurassic 
sedimentary sequence (3240m depth). This basin developed over 135 million years ago in the western Iberian 
margin during one of the fragmentation processes of Pangaea which led to the opening of the North Atlantic 
Ocean, in the Mesozoic. It is characterized as a distensive basin with continental margin and non-volcanic 
Atlantic rift type.  
The aim of this study is to characterize the dispersed organic matter identified in ALC-1 samples from the 
Triassic to Sinemurian “Grés de Silves” Group, and Dagorda and Coimbra Formations, using organic 
geochemistry (total organic carbon - TOC, total sulfur - TS, and insoluble residue - IR) and organic petrology 
techniques, with special focus on the Coimbra Formation. This Formation (Sinemurian) corresponds to the first 
carbonated sediments (dolomite and limestone with some OM-rich levels) deposited in the Lusitanian Basin. 
The geochemical analysis shows that the TOC content is generally low, varying between 0.12 and 0.78%, with 
the Silves Group presenting the lowest values (mean value 0.17%). TS ranges from 0.01 and 7.94%, with the 
Dagorda Formation showing the highest values related to the evaporitic character of this formation. IR shows 
the carbonate character of the samples from the Dagorda and Coimbra Formations (IR ≤ 50%) and a pelitic 
character in the Silves Group (IR between 59 and 82%).  
In general, the studied samples present organic matter from the three maceral groups (inertinite, vitrinite and 
liptinite), and also zooclasts (hydrozoan) and secondary products (solid bitumen). In the Coimbra Formation, 
inertinite and liptinite predominate indicating a type II / III kerogen. Some particles of inertinite appear to result 
of a natural pyrolysis (charcoal). Regarding the liptinite group, it was possible to observe alginite, bituminite and 
sporinite, which have a fluorescence color ranging from yellow to orange brown. Vitrinite is scarce, in Coimbra 
Formation, and generally is small in size, showing reflectance values of, approximately, 0.6%, indicating an 
early mature stage for the organic matter. Finally, three families of solid bitumen were observed, that have 
different optical characteristics. According to Jacob's classification, these bitumens correspond to grahamite 
(≈0.6% Rr), epi-impsonite (≈1% Rr) and meso-impsonite (1.7-3% Rr). The presence of several families of solid 
bitumen is common in this Basin, having already been reported by several authors. Equivalent vitrinite values, 
calculated using the Jacob’s formula, seem to indicate that the bitumens present in this Formation are 
allochthonous. 
Further studies on vitrinite and solid bitumen reflectance of the remaining formations will provide a better 
knowledge of the sedimentary sequence cut by the ALC-1 borehole. 
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