
Resumo  

A estrutura da informação necessária ao projecto mineiro não permite fundamentar nenhuma variável 

à priori. A sua conceptualização conduz a um sistema fechado onde cada relação é estabelecida uns 

pelos outros, num típico circulo vicioso ou dialelo. Normalmente é possível actuar sobre um vector de 

comando que, no nosso caso-exemplo, comporta três ou quatro variáveis: o teor de corte, a cadência 

de exploração, o processo de tratamento e o teor de separação (se existir mais do que um processo 

simultaneamente). São estas as variáveis que denominamos essenciais e que são normalmente 

arbitradas na base da sensibilidade do projectista. Só numa fase muito adiantada da evolução do 

conhecimento sobre uma área mineira é possível dispôr de estimativas previsionais que justifiquem 

decisões irreversíveis: só durante ou após a execução dum estudo completo de viabilidade. A 

metodologia proposta aplica-se a esta fase evolutiva e deverá ser temporalmente executada durante 

a conclusão da engenharia básica ou incluindo o próprio estudo de viabilidade. O seu propósito é a 

fundamentação, no sentido atrás definido, das variáveis essenciais permitindo, eventualmente, corrigir 

as opções antes arbitradas. A definição do problema é apresentada detalhadamente no Capitulo 2, 

Os objectivos e o contexto onde, simultaneamente, se apresenta uma estruturação lógica das 

componentes (ou sub-modelos) intervenientes que permite romper o dialelo e que constituirá o nosso 

modelo conceptual. Cada sub-modelo é em seguida, criado, apresentado e justificado num capitulo 

autónomo.  

O primeiro sub-modelo, Relações quantidade-qualidade - Aplicação ao jazigo de Nisa, constitui o 

objecto do 3º Capítulo. O tipo da distribuição espacial da mineralização permite encarar, à escala da 

exploração, o jazigo de Nisa como sendo de disseminação, sendo pois legitima a utilização dum 

modelo zoneográfico. Partindo deste pressuposto faz-se uma análise histórica crítica das relações 

quantidade-qualidade que pressupõem uma zoneografia: a de LASKY, de MUSGROVE, de CARGILL 

e a generalização da lei de LASKY por L. COSTA. Conclui-se que esta última relação contem todas 

as outras, derivando todas elas da existência duma dependência linear entre o teor médio e o teor de 

corte. Esta última dependência nunca foi teoricamente analisada por nenhum dos autores citados 

pelo que existia a necessidade imperiosa de se proceder à sua verificação. Para tal postula-se a log-

normalidade da distribuição dos teores dos blocos e determina-se o teor médio duma distribuição 

truncada. É assim possível estabelecer uma relação entre os parâmetros de corte e de localização 

central numa distribuição log-normal. Conclui-se pela aplicabilidade da relação linear supra-citada. A 

título de teste, o modelo é aplicado à informação existente sobre a distribuição das reservas 

geológicas parametradas pelo teor de corte, concluindo-se pela sua excelente conformidade. 

Procede-se então à sua aplicação às reservas mineiras, para cada zona do jazigo.  

No Capítulo 4 é apresentada uma Modelagem quantitativa da lavra. O modelo desenvolvido realiza 

três funções:  

1. Introduz no modelo de parametragem desenvolvido no capítulo anterior as correcções operatórias 

derivadas da inevitável imperfeição da condução da lavra e da construção das rampas de acesso;  



2. Elabora um planeamento da sequência de exploração a uma macro-escala ao nível do jazigo ou 

zona de exploração;  

3. Faz uma estima dos parâmetros económicos fundamentais: investimento inicial e de substituição e 

custo operatório.  

Começa por fazer-se uma breve referência à geologia dos jazigos da área mineira estudada. 

Analisam-se os critérios de projecto adoptados e discute-se a sua implicação na inventariação dos 

materiais. A quantificação destes parâmetros permite re-elaborar uma descrição parametrada dos 

jazigos da área. O planeamento da produção pode então ser calculado se for definida uma vida útil 

para o projecto e se forem delineados critérios que fundamentem a sequência de exploração. 

Passam-se em curta análise as operações unitárias envolvidas no ciclo de trabalho e as opções 

relativas à maquinaria. A selecção do equipamento permite formalizar os modelos de estima dos 

parâmetros económicos.  

O capítulo 5, Um modelo da Recuperação, desenvolve uma metodologia para a determinação da 

recuperação média, alicerçando-se numa simbiose entre a hidromineralurgia, a avaliação dos 

recursos e a mineralogia do jazigo. O teor dos resíduos de amostras do minério de Nisa quando 

submetido a condições moderadas de lixiviação dinâmica mostrou ser dependente da forma de 

ocorrência do ferro e do seu teor médio. Uma análise estatística introdutória permitiu estabelecer os 

limites espaciais do comportamento, ou zonas tipológicas definidas em função da profundidade 

(encarada como distância na vertical à superfície topográfica). Examinam-se, em seguida, as 

distribuições de urânio e de ferro para cada uma das zonas tipológicas estudadas e para a 

globalidade do jazigo, concluindo-se pela aplicabilidade duma distribuição bi-log-normal. Constrói-se, 

em seguida, um modelo de regressão multi-linear de previsão do teor do resíduo para cada zona 

tipológica. A conjugação coerente do modelo de regressão com o modelo de distribuição, permite 

modelar uma estimativa da recuperação global para a totalidade do jazigo, se se tiver 

simultaneamente em conta a distribuição dos recursos por nível de profundidade.  

O capítulo 6, Lixiviação estática: Esboço duma abordagem dinâmica generalizada, é iniciado por uma 

análise histórica das abordagens relativas à cinética da dissolução. Analisam-se os conceitos 

firmemente estabelecidos e as implicações na cinética dos parâmetros derivados do modo operatório. 

Ao processo de lixiviação estática não são aplicáveis os modelos que pressupõem uma dependência 

única da superfície mineral, pelo que apresenta uma dificuldade acrescida. São desenvolvidas 

considerações qualitativas sobre os factores intervenientes no projecto duma eira e determinam-se as 

velocidades máximas de percolação, para obtenção dum regime laminar, em leitos constituídos por 

partículas de forma e calibre homogéneos. Uma curta análise crítica dos modelos difusionais 

desenvolvidos, na bibliografia da especialidade, sobre a lixiviação estática conclui pela sua excessiva 

simplicidade e pela existência dum desfasamento insuperável entre os pressupostos básicos dos 

modelos e as condições operatórias industriais. Nestas condições, opta-se por construir um modelo 

matemático descritivo mas alheio a uma interpretação química rigorosamente fundamentada. Para tal 

definem-se postulados e introduzem-se funções auxiliares: a função exposição, teor extraível e teor 

médio extraível. O modelo cinético apropriado reveste uma forma analítica relacionada com as 



funções eulerianas de 2ª espécie. O modelo permite integrar coerentemente todos os parâmetros 

intervenientes no projecto duma eira, incluindo os de natureza física, nomeadamente a altura da eira.  

O capítulo 7 modela três processos hidromineralúrgicos alternativos: um baseado na lixiviação 

dinâmica, outro na estática e o terceiro na coexistência simultânea destas duas alternativas. Para tal 

passam-se em revista os parâmetros químicos (experimentais) dos processos e definem-se os 

critérios de projecto adoptados. Os três circuitos são resumidamente descritos com base numa 

articulação das operações unitárias envolvidas. Este conjunto de informação permite desenvolver 

modelos de balanço da massa para cada circuito, sendo apresentado um exemplo detalhado: a 

decantação em contra-corrente. Os balanços, juntamente com os critérios de projecto, permitem um 

dimensionamento preliminar do equipamento envolvido. A permuta iónica foi escolhida como exemplo 

ilustrativo, sendo descriminada a metodologia adoptada. A informação resultante destes sub-modelos 

tecnológicos parcelares permite definir os consumos, e portanto os custos, e o dimensionamento dos 

aparelhos, e portanto o investimento. Estes resultados são obtidos para três períodos históricos 

distintos seleccionados como referência: 1980, 1984 e 1988. A informação proveniente destes 

programas pode ser filtrada seleccionando-se um modelo simples de dependência dos parâmetros 

económicos relativos às variáveis de decisão essenciais. Para isso analisam-se as contribuições 

existentes neste domínio e seleccionam-se sub-modelos apropriados.  

No Capitulo oitavo, Infraestruturas e impacte ambiental, estabelecem-se sub-modelos simples de 

determinação dos investimentos em infra-estruturas e em serviços, assim como dos custos fixos 

industriais, administrativos e dispêndios gerais. Por outro lado, como a componente ambiental é, hoje 

em dia, uma componente imprescendível do projecto mineiro, passam-se em revista metodologias 

para a elaboração dum estudo de impacte. Começa por fazer-se uma breve introdução ao problema 

radiológico definindo os conceitos fundamentais. Introduz-se o modelo desenvolvido por P. 

ZETWOOG para avaliação do impacte. O estudo prossegue com o exame das fontes de radiação e 

das vias de transferência, enumerando-se, numa perspectiva crítica, as soluções disponíveis. 

Finaliza-se com uma breve referência relativamente à informação obtida para caracterização do 

estado de referência.  

Finalmente no capítulo 9, Um modelo global integrado, constroi-se algoritmos, que se pretendem 

harmoniosos, coerentes e convenientemente articulados, de interacção entre os sub-modelos 

desenvolvidos. Começa por discutir-se as orientações metodológicas possíveis: ou uma tentativa de 

criação duma teoria integrada sobre o corte (entendido como ruptura económica) ou, 

alternativamente, uma fundamentação das decisões essenciais no projecto mineiro. Apesar desta 

segunda via ser a retida, faz-se uma análise histórica crítica sobre as teorias económicas baseadas 

no conceito de ruptura. Outra problemática abordada e reflectida é a da escolha da função objectivo. 

Para tal faz-se uma pequena análise crítica sobre os critérios de rendibilidade e opta-se por 

seleccionar cinco funções objectivo. Tal medida permite também verificar a influência da definição do 

critério económico na determinação dos valores do vector de comando que definem o projecto. Para 

cada uma das alternativas de processo hidromineralúrgico é construido um algoritmo cuja exploração 

sistemática e racionalizada é apresentada para cada um dos anos de referência, e para cada critério. 



Os resultados globais são apresentados na forma de linhas de iso-critério em referenciais onde os 

eixos coordenados são as variáveis de decisão. Para tal fim utiliza-se a krigagem seguida por um 

spline cúbico sobre as linhas geradas. A condensação deste vastíssimo conjunto de informação 

transdisciplinar permite, finalmente, fazer algumas reflexões finais sobre a temática e sobre o caso-

estudo seleccionado.  


