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Indicações gerais 

  
O IV Congresso Ibérico de Geoquímica /  XIII Semana de Geoquímica realiza-se nas 
instalações do Departamento de Física da Universidade de Coimbra, que se situa na Rua 
Larga, em frente à Faculdade de Medicina e entre o Largo D. Dinis e a Porta Férrea (ver 
mapa). 
  
As comunicações orais serão apresentadas em três anfiteatros, que funcionarão em 
simultâneo. Haverá duas sessões de “posters” independentes, com a presença dos 
autores.  Os congressistas irão receber o material do Congresso no Departamento de 
Física, estando esse local assinalado à entrada do edifício. 

  

  
  

Comunicações 
Foram aceites 140 comunicações, 91 a ser apresentadas oralmente e 49 como “posters”. 
  
O programa pode ser consultado aqui, ou efectuado o seu download em formato PDF. 
  
Verificou-se que o número de comunicações submetidas para os Temas nos 5-
Geoquímica Isotópica, 10- Geoquímica Planetária, 12- Prospecção Geoquímica e 14-
Didáctica Geoquímica foi bastante limitado. Por isso, essas mesmas comunicações foram 
integradas noutros temas. Os temas do Congresso passaram a ser conforme a Tabela
junta. 

  
Tabela. Comunicações a serem apresentadas no Congresso / 
Presentations    
                                    Temas / Sessions    Número de Comunicações / 
         Oral
1- Geoquímica de Minerais / Geochemistry of Minerals    6 
2- Geoquímica de Rochas Ígneas/ Geochemistry of Igneous Rocks   17 
3- Geoquímica de Rochas Sedimentares e Metamórficas /    8 
     Geochemistry of Sedimentary and Metamorphic Rocks      
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As comunicações orais foram distribuídas  três anfiteatros. 

  
Temos a honra e o prazer de anunciar que foram convidados seis conferencistas, que
apresentarão seis conferências plenárias de muito interesse, seguidas de debate. Estas
conferências vão permitir, também, o encontro de todos os congressistas. 

  

  
Comissão Científica 

Prof.ª A. M. R. Neiva 
Prof. J. M. Cotelo Neiva 
Prof. L. J. P. F. Neves 
Prof.ª M. M. V. G. Silva 
Prof.ª E. M. C. Gomes 
Departamento de Ciências da Terra da Universidade de Coimbra 

  
Comunicações orais 

  
As comunicações orais terão a duração máxima de 20 minutos, incluindo debate. Os 
anfiteatros estarão equipados com um retroprojector, um projector de slides e multimédia. 
  
Agradecemos aos apresentadores que pretendam usar equipamento multimédia que 
informem, até 15 de Junho de 2003, dessa necessidade. 
  
Os congressistas que pretenderem realizar apresentações multimédia deverão entregar o 
CD-rom ou a disquete  na sala respectiva até meia hora antes do início da sessão. Essas 
apresentações devem vir programadas em “Power Point” ou aplicação executável para 
“Windows” com resolução máxima de 1024 x 768 pontos. 
  
Os apresentadores deverão entregar os slides numerados, com o nome do apresentador, 
indicação do anfiteatro e hora de apresentação, pelo menos, meia hora antes do início da 
sessão. Terão acesso a uma sala própria para verificação dos seus slides. 

“Posters” 
Os autores dos “posters” devem montá-los durante a parte da manhã do dia em que os 
apresentarão. Os painéis para afixação dos “posters”  têm a dimensão de 1.20 m x 1.80 m 
(largura x altura), tendo a base apoiada no pavimento. Nos painéis estarão indicados os 
números dos “posters” respectivos. O Congresso fornecerá o material necessário para fixar 
os “posters”. 

Publicação de alguns trabalhos

4- Geoquímica de Alteração de Minerais e Rochas    4 
     Geochemistry of Alteration of Minerals and Rocks      
5- Geoquímica de Jazigos Minerais / Geochemistry of Mineral Deposits   6 
6- Geoquímica Ambiental/ Environmental Geochemsitry    26 
7- Hidrogeoquímica / Hydrogeochemistry     6 
8- Geoquímica Orgânica / Organic Geochemistry    5 
9- Métodos Analíticos em Geoquímica     7 
     Analytical Methods in Geochemistry       
10- Biogeoquímica / Biogeochemistry     7 
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Alguns trabalhos poderão ser publicados nas Memórias e Notícias, do Departamento de 
Ciências da Terra da Universidade de Coimbra. Os originais têm de ser entregues até 31 
de Dezembro de 2003. Os trabalhos terão avaliação por revisores. Os interessados 
deverão preparar os manuscritos segundo as regras de publicação da revista. 

Hotéis e restaurantes 

Na página  www.uc.pt/coimbra poderão encontrar indicações de hotéis, restaurantes, 

viagens e mapa da cidade. 

Jantar do Congresso 
O jantar do Congresso realizar-se-á no dia 16 de Julho, às 20 h. O preço por pessoa é de 
25 euros. É favor indicarem até dia 15 de Junho se desejam participar neste jantar. O 
pagamento será feito no dia 15 de Julho até às 12 h, no local onde recebem 
documentação. 
  

  
Excursões Geológicas 

  
Pré-Congresso (partida de Coimbra a 13/07, à tarde, e   regresso a 14/07 à tarde. Cada 80 
€). 
Mina da Panasqueira.  Limite máximo:15 pessoas 
  
  
Pós-Congresso (partida de Coimbra a 18/07 de  manhã e regresso no mesmo dia. Cada 30 
€) 
Geoquímica do granito de Lavadores e seus encraves.    Limite mínimo: 7 pessoas. 
  

  
Calendário e Datas Limite 

  
Envio do resumo                                                                     31/03/2003 
Inscrição no Congresso com  redução                                31/03/2003 
Inscrição no Congresso sem redução                   01/04 a 18/07/2003  
                                                                          
Inscrição nas excursões geológicas                                    30/04/2003 
Aceitação dos resumos                                                         30/04/2003 
  

  
Inscrições 

  
  
Com e sem redução                                                           (até 31/03/2003; de 01/04 a 
18/07/2003)  
(inclui livro de resumos) 
  
1. Inscrição normal                                                                                                                
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250/300€ 
2. Sócios dos Grupos de Geoquímica de Portugal e Espanha                                      
200/200€ 
3. Sócios da Associação Portuguesa de Geólogos                                                        
200/250€ 
4. Sócios das Sociedades Geológicas de Portugal e de Espanha                               
200/200€ 
5. Sócios dos Colégios de Geólogos, Químicos e Inginieros de Minas de Espanha  
200/250€ 
6. Estudantes (anexar documento comprovativo)                                                             
     50/60€ 
  
O pagamento deve ser feito por cheque em nome de Associação Para a Organização do 
IV Congresso Ibérico de Geoquímica. 
  
A ficha de inscrição deverá ser enviada para: 
  
Prof.ª Doutora Manuela V.G. Silva 
Departamento de Ciências da Terra  
Universidade de Coimbra 
3000-272 Coimbra, Portugal 
 cig2003@ci.uc.pt ou para o fax +351-239837711. 
  

  
Organização 

  
Grupo de Geoquímica da Sociedade Geológica de Portugal  

Colégio Oficial de Geólogos de España  
Colégio Oficial de Químicos y ANQUE de Madrid (España)  

Consejo Superior de Colégios de Ingenieros de Minas de España  
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AUTOMATIZACIÓN DE LA IDENTIFICACIÓN MINERALÓGICA DE 
CONCENTRADOS ALUVIONARES 

 
 

 
J.A. Martín Rubí1, F.J. Valle Fuentes2, J. García Guinea3 

 

(1) Instituto Geológico y Minero de España (IGME). 28760-Tres Cantos (Madrid). España,     
E-mail:  ja.martin@igme.es 

(2) Instituto de Cerámica y Vidrio.CSIC. Camino de Valdelatas s/n-  28049-Madrid. España.   
(3) Museo Nacional de Ciencias Naturales. José Gutiérrez Abascal, 2-28006-Madrid. España E-

mail: guinea@mncn.csic.es 
 
 
The collection and concentration of REE minerals from fluvial and Galician coastal sands were 
performed by gravimetric, electrostatic and magnetic methods. The second step was carried out 
under the polarizing microscope by the dull procedure of separating each grain mineral, by hand 
with a steel-needle, up to 32 different mineral species from the same concentrate that were later 
identified by the XRD, EMPA and XRF techniques. Finally, in the third step, an automatic 
mineral identification is proposed using image software (SigmaScan Pro 5.0) with bitmap 
pictures of the mineral grains taken by a Nikon Coolpix 950 camera coupled to a microscope 
Nikon Eclipse E600-POL. The counting of grains and the measurement of geometrical factor, 
size, colour or B/W is automatic. The program allows recording up to different 50 
measurements for each grain, however only colour or BW status and geometric factor are 
valuable to mineralogical identification. The automatic analytical routine needs to be supported 
on the mineralogical background obtained by the former data of XRD, EMPA and XRF. The 
technique is proposed for specific detrital mineral research in which the counting ratio of 
mineral number is needed (garnet, ilmenite, diamond, corundum) 
 
 
 


