
Resumo 

O ouro e a prata são o tema de inúmeras publicações editadas nos últimos anos. O clima económico 

mundial não tem sido de prosperidade, e estes dois metais preciosos, principalmente o ouro, são os 

metais das crises. As pessoas, individual e colectivamente, depositam neles as suas esperanças 

quando os alicerces económicos ameaçam ruir.  

O ouro e a prata são também parceiros genéticos: os minérios de ouro contêm prata e o inverso é 

também frequente. Assim, as investigações conduzidas à volta dum dos metais não podem ignorar a 

presença do outro.  

O nosso Pais foi em tempos recuados uma, importante fonte de aprovisionamento de metais 

preciosos. Os Romanos deixaram evidentes vestígios do seu afã em busca do ouro e da prata. As 

técnicas que utilizaram não eram as actuais e a exploração de alguns desses jazigos foi retomada 

muito posteriormente. Portugal não sendo um pais de grandes recursos em metais preciosos terá, 

contudo, mercê principalmente dos preços actuais, riquezas exploráveis.  

A concepção do texto que se apresenta norteou-se pelos factos anteriormente referidos. Porém, 

tivemos que limitar o conteúdo: a abordagem temática da prata de modo similar à do ouro torná-lo-ia 

exageradamente extenso e exigia mais tempo que o disponível. Por isso, depois de lhe termos 

dispensado algum esforço, tivemos que limitar-nos à abordagem do ouro. Contudo, pelo que 

avaliamos, é notória a escassez de informação sistematizada sobre a prata. As publicações 

existentes são muito dispersas, atestando a grande diversidade genética e várias alternativas para a 

sua obtenção.  

O tema abordado é actual e útil. Os tempos ainda são de crise e o ouro vale cada vez mais como 

ouro. Obtê-lo é a obrigação dos metalurgistas. Formá-los é a função dos docentes que melhor a 

cumprem se a tiverem praticado. Investigar novas alternativas e compreender as existentes é também 

o dever de quem faz parte da Universidade.  

Este texto em língua pátria é um pouco de tudo isso. Faz o ponto da situação sobre a Hidrometalurgia 

dos minérios de ouro; medita sobre os aspectos que lhe são circundantes; e contém uma abordagem 

experimental eminentemente perspectivada para a sua obtenção. No mínimo, espera-se que 

constitua um ponto de partida para todos os estudiosos do ouro.  


