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Objetivo
O objetivo principal do projeto OnOff é a reconstrução de eventos
extremos que afetaram a costa portuguesa durante o Holocénico,
baseando-se na análise de evidências geológicas em terra e na
plataforma continental, identificando e recriando episódios de
transporte catastrófico de origem tsunamigénica, potencialmente
críticos para a gestão costeira.

Fig. 1. A-B – Localização dos perfis sísmicos e amostras verticais obtidas na campanha do RV Meteor, M152, Novembro 2018. C - Cartografia de Sedimentos 
Folhas SED 7e 8, 1/150000 IH (1986). D - Perfis sísmicos localizados em B. Adaptado de Feist,et al, 2020, Nature Reports, accepted manuscript.

Cruzeiros científicos
- Cruzeiro M152 a bordo do RV METEOR, o qual produziu numa
primeira fase um levantamento geofísico na área da plataforma
continental algarvia, entre as profundidades de 65 e os 500 m,
tendo obtido perfis acústicos de alta resolução (sub-bottom
profiles/SBP) para o reconhecimento de bacias deposicionais.
Associou-se a colheita de 19 amostras verticais (cores) recorrendo a
vibracoring (Figura 1) entre os 65 e os 114 m de profundidade. A
adoção desta técnica de amostragem (Figura 2) revelou-se crítica
pelo facto de o sedimento depositado em ambiente de plataforma
média a externa ter um caráter predominantemente siltoso, de
difícil amostragem por sistemas meramente gravíticos.

- Missão OnOff 2020.01 a bordo da UAM “Fisália”, onde foram
obtidos dados SBP Paramétrico que permitiram alargar e detalhar a
área onde foi identificado na missão anterior um episódio de
elevada energia a cerca de 1,5m abaixo, confirmando a sua
presença e permitindo verificar a sua continuidade até
profundidades tão baixas como 30 m.

Métodos Sedimentológicos
As amostras verticais (cores) foram objeto de análise através de
técnicas sedimentológicas: granulometria, susceptibilidade
magnética em volume, velocidades de propagação de ondas P,
geoquímica orgânica (n-alcanos) e inorgânica (elementar) e
micropaleontologia. Foi também produzido um modelo de idades
baseado em datação por C14.

Fig. 2. Sistema de vibracoring do Instituto
Hidrográfico operado a bordo do RV Meteor
durante o cruzeiro M152 em 2018.

Resultados
- Foi descoberto um evento de alta energia (provavelmente
tsunamigénico) não antes reconhecido na estratigrafia de depósitos
de plataforma do Algarve, evidenciado nos dados sedimentológicos,
geoquímicos e micropalentoloógicos das amostras GeoB23519,
GeoB23520 e GeoB23521 (figuras 3 e 4).

- O modelo de idades mostra que foi amostrada a coluna sedimentar
dos últimos 10360 anos (BP), tendo o nível sedimentar de alta energia
acima referido cerca de 3700 anos (BP), observável entre os 122 cm e
155 cm no corer GeoB23519.

- O nível sedimentar interpretável como o resultado de backwash do
tsunami de 1755 têm expressão muito reduzida (alguns milímetros).

Fig. 3. Amostras verticais recolhidas no perfil N-S (assinalado a vermelho na Fig. 1). Adaptado de Feist, 
et al,2020, Nature Reports, accepted manuscript.

Fig. 4. Dados granulométricos e geoquímicos da amostra vertical da estação GeoB235 19-02. Adaptado
de Feist, et al, 2020, Nature Reports, accepted manuscript. O excesso de n-alcanos de origem terrestre
coincide com os episódios de sedimentação grosseira siliciclástica.
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