
Resumo 

Procura-se com o presente trabalho optimizar a direcção e sequência de desmonte dum jazigo de 

calcário e marga, utilizado como fonte de matéria prima para a indústria cimenteira, de modo a tornar 

os teores em % de CaCO3 e de MgCO3 minimamente variante à entrada do moinho, ao longo do 

tempo de vida da exploração.  

Os dados de partida (fornecidos pela empresa SECIL e provenientes de uma campanha de 

sondagens realizadas pela firma Teixeira Duarte em 1973), após prévia análise e reconstituição, 

serviram de base à análise estrutural do depósito (Variografia) e à Estima de Teores.  

O processo de estima utilizado, alternativo aos habituais procedimentos de Krigagem devido à 

quantidade e qualidade da informação disponível, consiste na discretização do depósito segundo um 

Modelo Geológico Simplificado, obtendo-se um modelo "numérico" do jazigo que servirá de base à 

optimização, em termos de minimização da variabilidade dos teores, das diferentes direcções 

realizáveis de desmonte.  

A validação da abordagem adoptada é efectuada através da Relação de Aditividade das Variâncias 

de Krige e da Função F. Para tal considera-se o modelo numérico do jazigo como uma entidade 

independente do próprio jazigo e verifica-se que a Função F pode ser usada como teste da Hipótese 

Intrínseca.  

Na parte final do trabalho, a validação da direcção de desmonte adoptada, por confrontação entre 

valores estimados e valores reais, é proposta a titulo ilustrativo.  

Abstract 

The present work intends to optimise the preferential dismounting direction and sequence for a lime 

deposit, used as a raw material source in the cement industry, in order to turn the grades % in CaCO3 

and % in MgCO3 slightly changeable at the mill's entrance, throughout the exploitation's life.  

The starting data (provided by SECIL enterprise and proceeding from a boring campaign 

accomplished by the firm Teixeira Duarte in 1973), after a previous analysis and reconstitution, served 

as basis to the structural analysis of the deposit (Variography) and to the Grade's Estimation.  

The estimation process used, as an alternative to the usual Kriging proceedings due to the quantity 

and quality of the disposable information, consists on a discrete deposit's simulation according to a 

Simplified Geological Model, obtaining a "numerical" model of the mineral reserve which will serve as 

basis to optimise, in terms of minimise the grade's variability, the different realisable dismounting 

directions.  



The adopted boarding validation is accomplished trough the Krige's Variances' Additivity Relation and 

the F Function. In order to do this the deposit's numerical model is assumed as an independent entity 

from the deposit itself and it is verified that the F Function may be used like a test to the Intrinsic 

Hypothesis.  

At the end of the work, the validation of the adopted dismounting direction, by confrontation between 

the estimated values and the real ones, is an illustrative way proposition.  


