
PROSPECÇÃO, AVALIAÇÃO, 
MODELAÇÃO E EXPLORAÇÃO 
DE JAZIGOS DE DIAMANTES 

dos rios e savanas angolanas às selvas dos mercados 



 Modelação da favorabilidade de ocorrência de jazigos 
primários e secundários de diamantes  

 Prospecção de jazigos primários de diamantes. Neste 
projeto pretendia-se identificar a presença de jazigos 
primários de diamantes de grande dimensão e 
mineralização significativa 

 Prospecção de jazigos de diamantes nos leitos do rio. Neste 
exemplo, a Sínese foi desafiada a desenhar uma 
metodologia de prospecção de jazigos de leito de rio 



Diamantes, diamantes, diamantes 
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Geologia do diamante Angola 
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Modelação da ocorrência e prospecção 
de jazigos 

 



DADOS 



Cartografia geológica 
 100k e 250k 



Cartografia geológica 
 1M 



Fotografia aérea e LANDSAT 7 TM 
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CONSTRUÇÃO DOS 
MODELOS 

Passos intermédios 



Clima e hidrografia 
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Modelos derivados das LANDSAT 



MODELO GEOLÓGICO 
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Modelo metalogénico 



Modelo metalogénico 
detalhes 



Modelo metalogénico 
implementação 



Modelo metalogénico 



Avaliação de jazigos de leito de rio  
(NE Angola) 

 



Depósitos de leito de rio 

A jusante 









Depósitos de leito de rio 

A montante 











O problema 

 A mineralização em diamantes dos jazigos 
aluvionares tem características específicas que 
implicam uma aproximação cuidada quando se 
pretende avaliar os seus recursos e reservas 



O problema 
 Mineralização em clusters (armadilhas morfológicas) 

 Natureza descontínua (partículas) 

 Realimentação (ciclos sucessivos de erosão-sedimentação) e 
transporte selectivo 

 Valor diferente das partículas (e das respectivas populações); peso, 
cor, qualidade (inclusões e fracturas) e morfologia: 
 Componente estática (um diamante de 1Ql vale mais que 2 de ½ Ql). 

 Componente dinâmica (valor relativo dos tipos de diamantes ao longo 
do tempo: e.g. fantasias, diamantes grandes vs pequenos). 

 Debaixo de água! 



Prospecção de jazigos aluvionares 

Métodos 



Prospecção geológica 

 Tradicionalmente, a avaliação das reservas 
dos leitos fluviais baseia-se na realização de 
campanhas de prospecção por sondagens de 
percussão (e.g., por sondas manuais do tipo 
Banka de 4” ou 6” em jangadas)  

 Método de amostragem directa  



Prospecção geológica 

 O método tem uma natureza pontual  

 A dimensão da amostra recolhida é pequena. Em 
consequência, o erro amostral associado aos 
teores em diamante obtidos é muito elevado 

 O tempo de execução é relativamente longo 



Prospecção geofísica 

 A prospecção geofísica, tem um carácter extensivo 
(i.e., resulta da contribuição de um volume e a 
informação pode ser recolhida de forma contínua sem 
grande acréscimo de custo), pelo que é possível uma 
imagem completa de grandes áreas ou volumes 

 No entanto, os resultados são uma interpretação da 
realidade e podem conter ambiguidades  



Lavra experimental 

 Permite observar a geologia e estimar as 
características económicas dum jazigo (teor, valor 
dos diamantes, relação estéril/minério, etc.) 

 A sua representatividade do jazigo é discutível, já 
que a lavra experimental é realizada em áreas e 
volumes limitados  



Lavra experimental 



Lavra experimental 



Jazigos aluvionares 

Avaliação de reservas 



Uma aproximação integrada 

Avaliação de reservas 

Lavra 
experimental 

Prospecção 
geológica 

Prospecção 
geofísica 



Uma aproximação integrada 

• Análise tridimensional do leito do rio; necessidade de interpretar 
os dados 

• Recolha e observação directa (sondagens de percussão) de 
amostras das formações presentes no leito do rio; amostras de 
pequena dimensão, com teores pouco fiáveis (erro de 
amostragem) 

• Observação directa de volumes significativos das formações 
presentes; análise das populações de diamantes (teor e valor 
unitário); custo elevado 



Prospecção geofísica 

Um papel central 



Prospecção geofísica 
Equipamento 
 sonar lateral (side-scan sonar) de alta resolução  

 sísmica de reflexão (single-channel)  

 magnetometria  

 batimetria  

 medição da velocidade da água 

 amostragem e análise de sedimentos  
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Sísmica de reflexão 

 Obter conhecimento acerca da espessura, 
composição e estrutura do pacote de sedimentos 
(incluindo as camadas de cascalho) depositado no 
fundo do rio e das armadilhas morfológicas 
presentes 
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Sísmica de reflexão 

 Pequena lâmina de água  

 Reflexões múltiplas nos cortes sísmicos obtidos, o 
que pode dificultar a interpretação da estrutura do 
pacote de sedimentos  

 A melhor altura para realizar o trabalho é na época 
das cheias. 

 



Sonar de varrimento lateral 

 Obter uma imagem sonora da superfície do leito, sendo possível identificar zonas 
com afloramentos de areia, cascalho ou bedrock, ou outras estruturas naturais ou 
artificiais submersas. 

 A imagem do leito do rio obtida pelo sonar irá permitir complementar (e facilitará) 
a análise estrutural do pacote sedimentar e a interpretação morfológica do 
bedrock. 

 



Sonar de varrimento lateral 



Batimetria  
(feixe simples, dupla frequência) 

 Obter estimativas precisas da espessura de água, o 
que é essencial para a interpretação dos dados da 
sísmica de reflexão 

 Utilizando duas frequências para a medição da 
posição do fundo do rio, obtêm-se duas respostas, 
cuja análise conjunta pode ser utilizada na 
classificação da natureza do fundo do rio 

 



Magnetometria 

 O método magnético baseia-se na susceptibilidade 
magnética dos materiais. A análise desta propriedade não 
tem uma aplicação directa na quantificação e 
caracterização dos cascalhos mineralizados do leito do rio.  

 A sua utilidade reside na possibilidade de apoiar a 
interpretação da geologia do leito, já que variações no teor 
de minerais pesados (eventualmente associados a 
variações no teor de diamantes) e a ocorrência de falhas e 
contactos geológicos podem gerar anomalias magnéticas. 



Magnetometria 



Prospecção geofísica 

•Componente central do sistema de prospecção geofísica: investigação 3D 

•Detecção de interfaces e caracterização das estruturas e formações geológicas: posição das camadas; armadilhas morfológicas 

•Na configuração seleccionada, profundidade de investigação das dezenas de m  

•Ocorrência de múltiplos pode limitar profundidade de investigação 

•Investigação da superfície do fundo do rio : 2D de elevada resolução 

•Classificação da natureza litológica do fundo rio (todo o leito) 

•Determinação da(s) profundidade(s) do leito do rio 

•Classificação da natureza litológica do fundo do rio (ao longo de perfis) 

•Apoio à interpretação geológica. 

•Detecção de concentrações de minerais pesados (magnéticos)? 

•Interpretação pode ser complexa. 



Prospecção geológica e lavra 
experimental 

 De facto, para, por um lado, quantificar o teor e o tamanho médio de pedra dos 
diamantes presentes nos aluviões do leito e, por outro, para validar a 
interpretação dos resultados geofísicos, é preciso: 
 Efectuar uma campanha de amostragem por sondagens de percussão (sonda Banka) ao longo 

do rio, com observação e caracterização do pacote sedimentar e análise (classificação e teor) 
dos minerais pesados. 

 Cartografar detalhadamente os sedimentos postos a descoberto pelo desvio de rio (lavra 
experimental). 

 Em troços seleccionados da área colocada a descoberto, efectuar cortes geológicos detalhados 
do pacote sedimentar. 

 Classificar, avaliar e registar os diamantes originários: 
 Da campanha de amostragem por sondagens. 

 Da produção originada nos aluviões descobertos pelo desvio de rio. 

 



Reconhecimento 
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A última fase 

 Análise e interpretação dos dados: 
 Características da população de diamantes do rio 
 Distribuição de minerais pesados 
 Modelo geológico detalhado 

 Cálculo de reservas (método misto): 
 Krigagem clássica para cálculo de volumes 
 Método de Sichel? 
 Ensaio de co-krigagem com minerais pesados 
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