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Enquadramento do depósito 

Depósito filoniano 

Sistema de diaclasamento sub-horizontal em xistos 

Cúpula granítica não aflorante 

Mineralizações de W e Sn 

 

Adaptado de Thadeu (1979) in Pinto (2014) 



Prospecção e exploração: sondagens 

Morfologia dos filões: 

• Inclinação: < 25o 

• Possanças: 1 cm – 1 m (25 cm) 

• Extenção: até 200 (48 m) 

Sondagens  

• Sondagens de prospecção e exploração 

• Possança de filão 

• Caracterização mineralógica – quantidade modal (0-6) 

• 3 496 sondagens > 150 331 m  de amostragem > 24 271 filões 

intersectados 

 

 

 

 

 

 

 



Prospecção e exploração: desmontes 

• Câmaras e pilares, c/ suporte de 2,2 m 

• 4 níveis de exploração 

• Malha de 16 x 16 m  com galerias de 5 m 

• Explora-se de 85% do recurso  

• Fórmula quantidade de volframite:                 

 

• 71 052 linhas de amostragem  

• Mineralização errática à pequena 

distância 



Metodologia 

Estratégia do tipo data driven approach (sondagens e desmontes) 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 
Morfológico 

Modelo 
Quantidade de Volframite 

Modelo 
Potencial Mineral 

Possança (cm) 

Desmontes 

X 

Sondagens 

Proporção de 
Filão 

Desmontes Sondagens 

Quantidade de Volframite (kg/m2) 

kg/m3 Quantidade Modal 
0 - 6 

Proporção de 
Filão 

• Mapas 

• Curvas 

• Malha 10x10x10 m 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo morfológico: Dados 

Desmontes Sondagens 

PF médio = 0,143 (14,3 %) 

  Centímetros Metros 

Comp. total de sondagem 11 301 253 113 012 

Comp. total de filão 246 031 2 460 

PFS 0,022 (2,2%) 

Exploração condicionada à presença de filão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondagens constituem uma amostragem 

contínua e “não tendenciosa” dos filões 

 

PF nos desmontes 7x superior à PF nas sondagens 



Modelo morfológico: método 

Etapa 1: Definição da malha de blocos e 

desagrupamento dos dados 

• Histograma PFS 

• Variogramasd 

Etapa 2 e 3: 1ª fase da SSD e correcção 

das médias 

• informação e estrutura dos 
desmontes  

• estatística das sondagens (soft 
data) 

Etapa 4: 2ª fase da SSD nos restantes 

blocos 



Modelo morfológico: resultados 

Desmontes Sondagens 

(10x10x10 m) (20x20x20 m) 

(50x50x30 m) 

Krigagem Normal -> Histograma PFS 

(10x10x2 m) 

a = 350 m a = 170 m 

a = 600 m a = 40m 

Maior continuidade 
espacial nos desmontes 



Modelo morfológico: resultados 
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Horizontal (a = 600) Vertical (a = 40) 



Modelo morfológico: resultados 

PF média (blocos > 5%)  Coeficiente de variação (10 % blocos menores) 

Malha 
10x10x10 m 

13,7 Mm3 



Modelo Qt. Volframite: dados 

Desmontes Sondagens 

Quantidade de volframite  
média = 0,046 kg/m3 

• Níveis mais ricos – L1 e L2 

• Assimetria positiva – maior ocorrência 

de valores baixos que altos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Informação mais abrangente mas 

categórica e pouco representativa da 

ocorrência errátiva da volframite 

• Apreciação do técnico/observador 

 

  

  

P(0 + 1) = 90,8 % 



Modelo Qt. Volframite: método 

Etapa 1: Histogramas cumulativos da qt. 

de W condicionais, por nível 

Etapa 2: Krigagem da Indicatriz 

• Probabilidade por bloco 

Etapa 3: SSD com histogramas por nível 

• Lei de distribuição por bloco 

Etapa 4: Monte Carlo  

• Curvas compósitas por bloco 

Etapa 5: Simulação p-field  



Modelo Qt. Volframite: resultados 

Etapa 1 

L0 e L3 com discriminação 

L1 e L2 sem discriminação 

Etapa 2 – Krigagem da Indicatriz 

(50x50x30 m) 

a = 70m a = 50m 



Modelo Qt. Volframite: resultados 

Etapa 3 – SSD com Histogramas por Nível 

a = 500 m a = 60m 

(10x10x2 m) 

Etapa 4 – Monte Carlo 

Etapa 5 – P-field Simulation 

(10x10x2 m) 



Modelo de Potencial Mineral 

Malha 10x10x10 m 



• A construção do modelo geológico teve em conta a utilização de todos os dados 

disponíveis (sondagens e desmontes) 

• Dois modelos independentes, morfológico e de quantidade de volframite, cruzados 

a posteriori para quantificar o potencial mineral por bloco 

Modelo Morfológico 

• Variogramas dos desmontes muito bons e variogramas das sondagens apenas 

quando os valores são recalculados por médias móveis na malha 50x50x30 m 

• Abordagem inovadora da SSD, em duas fases. 

• Zona central do modelo com maiores possanças 

Considerações Finais 



Modelo de Quantidade de Volframite 

• A informação dos dois suportes não é co-localizada mostrando-se necessário o 

cruzamento da informação como base na proximidade 

• A baixa discriminação da quantidade de volframite por classe de quantidade modal 

revelou a necessidade de agrupar classes 

Modelo de Potencial Mineral 

• As zonas mais ricas em volframite correspondem aos níveis centrais 

• A incerteza local é maior na periferia e zonas com elevada heterogeneidade de 

medições 

 

Considerações Finais 
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