
Por mares nunca navegados: Evolução do oceano Rheic, durante o Paleozóico, no 

SW Ibérico. 

 

A Faixa Piritosa Ibérica (FPI) é uma importante província metalogenéticas à escala 

mundial. As mineralizações de sulfuretos maciços estão geneticamente associadas com 

a ocorrência de vulcanismo submarino e hidrotermalismo oceânico durante o Paleozóico 

superior. O oceano Rheic que separa o Terreno Ibérico (Zona de Ossa-Morena; ZOM) 

do Terreno Sul-Português (Avalónia), corresponde à bacia oceânica originária da Zona 

Sul-Portuguesa (ZSP) e consequentemente da FPI. 

A reconstituição paleogeográfica da ZOM mostra que o oceano Rheic originou-se 

durante o Câmbrico inferior a partir de estádios de rifting intracontinental, gradualmente 

abortados e transferidos para SW, que passam para estádios de rifting oceânico na 

fronteira Câmbrico - Ordovícico. Neste período (ca. 480 Ma) o Rheic já apresentava 

secções de litosfera oceânica bem desenvolvidas e evolui ao longo do Paleozóico 

inferior em regime de bacia oceânica com margens passivas.  

A subducção do oceano Rheic e bacias marginais associadas, sob a ZOM faz-se ao 

longo do Paleozóico superior. Como resultado da subducção no bordo SW da ZOM, 

durante o Devónico superior - Carbónico inferior, formam-se eclogitos (ca. 370 Ma), 

instalam-se as Sequências Ofiolítica Internas da ZOM (fragmentos obuctados do Rheic; 

ca. 370 Ma), ocorre o fecho das bacias marginais (ca. 370-350 Ma) e instala-se o 

Complexo Ígneo de Beja (ca. 350-340 Ma). Concomitantemente inicia-se o processo de 

colisão continental entre o Terreno Ibérico e o Terreno Sul-Português, responsável pela 

estruturação do Complexo do Pulo do Lobo, da FPI e do Grupo de Flysch do Baixo 

Alentejo na ZSP. Finalmente, ocorre a colisão continental e acreção do Terreno Sul-

Português ao Terreno Ibérico, com a instalação de corpos ígneos intrusivos na ZOM 

durante o Carbónico, resultantes do relaxamento térmico pós-colisional. 
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