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Motivação

O Smart Exploration consiste numa equipa de investigação suportada por um grupo
de SMEs de tecnologia avançada e pela indústria mineira. O consorcio irá focar-se no
desenvolvimento de ferramentas económicas, amigas do ambiente e métodos de
exploração geofísica em áreas brownfield complexas nas quais a despesa da
exploração é grande e o tempo de retorno (da exploração à produção) curto. Um
segundo ponto de enfoque será a exploração a longo-prazo de campos greenfield
com os objetivos de reduzir os custos de exploração, implicando melhorias
significativas nas taxas de desenvolvimento e do fornecimento sustentado de
matérias primas a um ritmo compatível com os desejos de crescimento mundial.
Portanto, ideias inovadoras serão testadas em campos de exploração greenfield de
forma a aumentar o potencial de encontrar novos depósitos de classe mundial
relevante para a UE.

Objetivos

Os principais objetivos das tarefas a realizar são:
• (1) desenvolver instrumentação de exploração inovadora e economicamente

viável, nomeadamente sistemas modulares geofísicos aéreos, de superfície e
downhole

• (2) novos alvos de exploração através de aproximações integradas
multidisciplinares

• (3) reprocessamento e reinterpretação de dados históricos de exploração com
vista a gerar nova informação e novos alvos, e

• (4) validar estes desenvolvimentos, maximizar os seus impatos em locais de
exploração abrangendo áreas greenfield, near-mine e in-mine usando alvos
conhecidos.

Antecipa-se que estes desenvolvimentos irão gerar não só novos mercados
tecnológicos e metodológicos para a UE, como resultarão em estratégias de
exploração otimizadas na UE e além. A natureza do consórcio, os parceiros
envolvidos, e as commodities consideradas resultará numa exploração
extremamente útil dos desenvolvimentos considerados no projeto e são uma
garantia de sucesso para além da vida do projeto.
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Principais outputs e resultados esperados

1. O projeto forncerá soluções rápidas e económicas para melhor imagear a 
subsuperfície e permitir otimizar orçamentos de exploração. Por sua vez
isto ajudará a cobrir maiores áreas de exploração com o mesmo orçamento
e portanto aumentar as probabilidades de encontrar novos alvos. Indicador
Sucesso 1: se bem sucedida, o projecto irá por exemplo reduzir o custo de 
exploração de métodos geofísicos pleo menos em 25% 
compararativamente aos métodos convencionais; a maioria dos locais de 
exploração considerados no projeto são near-mine ou brownfield, e 
portanto, a descoberta de novos alvos garantirá raw materials diretamente
às instalações mineiras. Indicador Sucesso 2: Extensão da vida da mina de 
Gerolekas e Siilinjärvi, pelo menos em 10 anos, duplicação de recursos em
Ludvika e Skouries e a abertura de novas minas nos locais de exploração no 
Kosovo  (WP4 and WP5); Estes levam em conta 10-20% dos investimentos
das companhias. O projeto também irá, quer directa quer indiretamente, 
melhorar os recursos que são materiais críticos para a UE.

2. Dados os sistemas minerais e os metais alvo (ver Figura acima), localizações
onde os depósitos estão situados (distritos minerais históricos e 
logisticamente viáveis para a mina) e desenvolvimentos tecnológicos
alcançados, o Smart Exploration irá fornecer soluções inovadoras para a 
exploração mineral na UE e além. Indicador Sucesso 3: isto é possível dada 
a natureza do consórcio, os parceiros envolvidos e a aquisição expedita, 
amiga do ambiente e os métodos de processamento considerados nas
diferentes Tasks

3. Indicador Sucesso 6: anticipa-se o aumento dos recursos em óxido de ferro
na mina de Ludvika para o dobro do valor atual (200 Mt de ~100 Mt 
estimadas) se explorarmos até 1000 m de profundidade e 500 m de 
extensão lateral, aumento para profundidade de 800-1000 m na mina de 
apatite de Siilinjärvi (incremento da vida da mina), descoberta de novos
depósitos de Cr no Kosovo e aumento da vida da mina de bauxite de Delfi-
Distomon em mais 15 anos através da exploração de novos horizontes a 
profundidades superiores a 200-400 m. 

4. O trabalho de processamento e modelação será otimizado para alvos
complexos, fornecendo un controle melhor do potencial do sistema de 
formação da mineralização, extensão do sistema mineralizado e 
possivelmente outras parte enriquecidas. Indicador Sucesso 7: em Neves-
Corvo, dados de sísmica 3D fornecem uma forma de identificar novos
depósitos, e a sua forma e tamanho obtidos a partir de novo trabalho de 
modelação. O sistemas geofísico aéreo não tripulado que irá ser
desenvolvido irá fornecer (Indicador de Sucesso 8) aquisição de dados 4 
vezes mais barata do que os sistemas tradicionais de helicóptero e solo e 
mantendo a capacidade de penetração, permitindo levantamentos em
terrenos difíceis (e.g., lixeiras, escombreiras, florestas densas, vales e 
corpos de água pouco profundos). Serão também empregues fontes
controladas de EM.

http://www.smartexploration.eu/

