» Inscrição
Entrada livre. Por motivos de ordem logística a inscrição neste evento,
embora gratuita, será obrigatória e deverá ser efectuada junto do
Instituto do Ambiente, até 7 de Dezembro de 2006, com indicação
do nome dos participantes, entidade que representam e contactos
(morada, telefone/telemóvel, fax, e-mail).

» Local
Auditório do Instituto do Ambiente
Rua da Murgueira, 9-9A

2610-124 Amadora

A inscrição deverá ser efectuada através dos seguintes meios:
E-mail: luz.correia@iambiente.pt
Fax: 21 472 1454

» Informações
Informações complementares sobre o Atlas Geoquímico da Europa
em: http://www.gtk.fi/publ/foregatlas/
Informações mais detalhadas sobre este Workshop de Apresentação
poderão ser obtidas junto do Instituto do Ambiente, através dos
seguintes contactos:
E-mail: luis.baltazar@iambiente.pt
Telefone: 21 472 83 57

» Organização

Workshop de Apresentação
ATLAS GEOQUÍMICO
DA EUROPA
Luis Martins, Maria João Batista
Departamento de Prospecção
de Minérios Metálicos

INETI

11 de Dezembro de 2006
Auditório do Instituto do Ambiente
Amadora

ATLAS GEOQUÍMICO DA EUROPA

Telemóvel:

E-mail:
Fax:

Duração prevista 1h:30m

Telefone:

http://www.gtk.fi/publ/foregsatlas/.

11:00 Início da Sessão

Morada:

PROGRAMA

Instituição / Empresa:

Hoje o Grupo de Geoquímica “Geochemical Task
Force”, responsável pela execução do Atlas, foi integrado
nos “EuroGeoSurveys”, associação dos Serviços
Geológicos da Europa e continua a desenvolver acções
no âmbito da cartografia geoquímica à escala
continental.
Foram publicados dois volumes do Atlas Europeu
o 1º volume em 2005 e o 2º em 2006, que se encontram
disponíveis na página web:

Nome:

1988 – Inicia-se o projecto IGCP 259 “Global Geochemical
Database for Environmental Resource Management”.
1992 – O projecto anterior dá lugar ao IGCP 360 Project
“International Geochemical Baseline”.
1994-1995 – O grupo FOREGS (“Forum of European
Geological Surveys”) – “Geochemical Task Force” – é
responsável pela inventariação dos dados geoquímicos
disponíveis nos Serviços Geológicos Europeus, da qual
foi elaborado um relatório em Agosto de 1996 “19941996 Final Report”.
1997 – O IUGS tem intenção de iniciar a cartografia
geoquímica à escala mundial, formando-se o “Working
Group on Global Geochemical Baseline Global Reference
Network”, liderado pelo “Geological Survey of Finland”.
Dá-se a publicação do “Livro Azul” pela UNESCO -“GLOBAL
REFERENCE NETWORK PROJECT”.
1998 –Inicia-se o projecto à escala da Europa liderado
pelo “Geological Survey of Finland”, que publica o manual
de campo “FOREGS Geochemical Mapping - Field Manual”.
1998 -2002 Amostragem e análise química.
2002-2004 Controlo de qualidade analítica e produção da
primeira fase da cartografia.
2004-2006 Interpretação dos resultados.
2005 Publicação do 1º volume do Atlas.
2006 Publicação do 2º volume do Atlas.

Sessão de Divulgação “ATLAS GEOQUÍMICO DA EUROPA”
Workshop de Apresentação

A Europa tem uma longa tradição em exploração
mineira e na industrialização daí derivada e continua
ainda a ser uma das regiões mais densamente povoadas
no globo. Por estas razões em 1994-95 foi criado no
FOREGS (“Forum of European Geological Surveys”)
o “Geochemical Task Force. Este grupo foi responsável
pela cartografia de base à escala da Europa em dois
horizontes de solos, sedimentos, de corrente e planícies
de inundação e, águas superficiais, envolvendo 26
países.
O plano de amostragem foi efectuado segundo
células designadas de GTN (“Global Terrestrial
Network”), publicado em 1995 pela UNESCO (Final
Report of IGCP Project 259) onde se encontram os
fundamentos da aplicação desta malha de amostragem
de 5000 células com uma dimensão de 160 * 160 Km,
cobrindo portanto 25 600 Km2 de área cada uma delas.
A origem das células é o Equador e o Meridiano de
Greenwish, sendo simétricas a N e S relativamente ao
Equador e a W e E, a partir daquele meridiano. Por
exemplo, na Europa, uma célula designada por N25W01,
significa que ela será a 25ª a norte do Equador e a 1ª
a W de Greenwish.

Ficha de Inscrição

(SERVIÇOS GEOLÓGICOS EUROPEUS)

