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Resumo 

Os fatores de análise económico-operacional são fundamentais para avaliar a exequibilidade de 

um projeto mineiro. Por outro lado, o horizonte económico imposto em termos operacionais é de 

curto prazo para efeito de planeamento, não levando em conta o valor temporal do dinheiro. 

A avaliação económica de um projeto mineiro é um processo cada vez mais exigente e 

multidisciplinar. As atividades envolvidas estão expostas a grande risco, devido ao elevado capital 

a investir e às incertezas associadas às reservas. No caso dos projetos diamantíferos, a existência 

de um indicador sumário geral de rentabilidade (valor de corte) é essencial para uma avaliação 

preliminar da economia de um projeto, visto que o mesmo permite fazer previsões de custos e 

receitas.  

A previsão do potencial económico de um depósito de diamante ou da maioria das matérias-primas 

minerais (commodities), não é uma tarefa fácil, devido não só às incertezas geológicas associadas 

à estimação das reservas e dos teores, mas também à imprevisibilidade dos preços e dos 

mercados. Tendo em conta a globalização e a competitividade do mercado das matérias-primas 

minerais, é crucial efetuar um estudo criterioso dos fatores técnicos e económicos utilizados na 

extração dos diamantes. Com base nesses estudos os investidores procuram obter o retorno 

seguro dos seus investimentos e obter lucro dessa atividade.  

Por meio de técnicas de avaliação económica ou de indicadores económicos é possível avaliar a 

rentabilidade de um investimento. Trata-se de um estudo dinâmico, visto que as variáveis de 

projeto se modificam continuamente. Diante de recursos limitados deve escolher-se a alternativa 

que forneça a melhor remuneração para o capital aplicado, porque há sempre um custo de 

oportunidade em todos os investimentos. 

A dissertação apresentada tem como objetivo estimar o valor de um indicador sumário geral da 

rentabilidade da exploração de jazigos aluvionares de diamantes em Angola. Para o alcance do 

desiderato, será necessário compilar dados existentes e disponíveis de cada projeto escolhido de 

forma a verificar, se duma visão geral, é económico explorar um determinado jazigo aluvionar em 

Angola. No final far-se-á a validação dos resultados obtidos com outros projetos internacionais de 

aluvião e da mineração em kimberlitos (exemplo a mina do Catoca-Angola). 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, o valor de corte duma mina de aluvião em 

Angola situa-se em cerca de 100 USD/m3, valor que se compara com os cerca de 80USD/m3 da 

mina kimberlítica do Catoca (uma mina com custos operacionais elevados em termos 

internacionais).  

Na realidade a mina Somiluana tem valores de corte superiores aos 100 USD/m3, o que é uma 

aparente contradição. O valor de corte desta mina é mais elevado que o valor geral sugerido uma 
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vez que tem custos muito elevados de remoção de estéril (típicos da exploração da Formação 

Calonda). É, por isso, possível que uma exploração racional, completa e sustentável de jazigos 

com menor cobertura (nas lezírias dos rios ou nos respetivos leitos) possa ter valores de corte 

significativamente inferiores. Em casos ideais podem atingir-se valores próximos de 40 a 50 

USD/m3, comparáveis aos valores de venda de inertes na região de Luanda. 

 

Palavras-Chave: valor de corte; jazigos de diamante; Angola; mineração; avaliação económica; 

rentabilidade; incertezas; investimento. 
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Abstract  

The factors of economic and operational analysis, are fundamental to assess the feasibility of 

a mining project. On the other hand, the economic horizon tax in operational terms is short term for 

planning, not considering the time value of money.  

The economic evaluation of a mining project is a process ever more demanding and 

multidisciplinary approach. The activities involved are exposed to greater risk, due to the high 

capital to invest and the uncertainties associated with reservations. In the case of diamond projects, 

the existence of a general summary indicator of profitability (cut-off value) is essential for a 

preliminary assessment of the economy of a project, since it allows you to make forecasts of costs 

and revenues.  

The prevision of the economic potential of a deposit of diamond or most mineral raw materials 

(commodities), is not an easy task, due not only to the geological uncertainties associated with the 

estimation of the reserves and the cut off, but also to the unpredictability of prices and markets.  

Considering the globalisation and competitiveness of the market for raw materials, minerals, it is 

crucial to make a careful study of the technical and economic factors used in the extraction of 

diamonds, based on these studies the investors seeking the safe return of your investments and 

gain profit from this activity.  

By means of economic evaluation techniques or economic indicators it is possible to assess the 

profitability of an investment. It is a dynamic study, since the project variables change continuously. 

In the face of limited resources must choose the alternative that provide the best remuneration for 

the capital employed, because there is always an opportunity cost in all investments. 

The thesis dissertation aims to estimate the value of a general summary indicator of the profitability 

of the exploitation of alluvial deposits of diamonds in Angola. To reach the desideratum, you will 

need to compile existing data and available for each project chosen to check if an overview, it is 

economic to exploit a determined alluvial reservoir in Angola. At the end will be the validation of 

results obtained with other projects and international alluvial mining on kimberlite (for example the 

mine of Catoca-Angola). 

According to the results obtained, the cut-off value in a typical alluvial diamond mine in Angola is 

situated around 100 USD/m3, a value that compares to the 80 USD/m3 prevailing in the kimberlitic 

Catoca mine (a mine with high operational costs when compared with other kimberlite mines). 

In fact, the SOMILUANA mine has cut-off values higher than 100 USD/m3, an apparent 

contradiction. This mine’s cut-off values are higher the suggested typical value, as its costs are 

unusually high due to the high overburden removal costs (typical of Calonda Formation deposits). 

It is even possible that a rational, complete and sustainable exploitation in deposits with lower 
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overburden thickness (e.g. flood plains and riverbed deposits) attains cut-off values of 50 or even 

40 USD/m3, as the prices of gravel and sand sold outside Luanda seem to suggest. 

 

Key words: cut-off value; diamond deposits; Angola; mining; economic evaluation; profitability; 

uncertainty; investment. 
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1. Introdução 

A economia de Angola é fortemente dependente do petróleo. A acentuada queda do preço do barril 

de petróleo no mercado internacional, fez sentir duramente a economia angolana. O governo 

angolano tem procurado novas fontes de riqueza com intuito de contrapor o decrescimento da sua 

economia causado pela queda do preço do petróleo e, por outro lado, diversificar a economia. 

Entretanto o setor diamantífero angolano impõe-se como um candidato com enorme potencial para 

reduzir a dependência do petróleo e consequentemente apoiar na diversificação da economia que 

o país tanto almeja alcançar. 

Os principais desafios que Angola vai enfrentar nos próximos anos, para que possa ter um setor 

mineiro e em particular o subsetor diamantífero organizado, ativo e participativo, são o 

relançamento da prospeção mineira, visando o aumento do conhecimento do potencial 

diamantífero e atualização de informações geológicas mineiras, a diversificação da produção 

mineira e, a criação de ambiente propício e de oportunidades de negócios para atração de 

investidores nacionais e internacionais no setor. O reforço do papel do estado como promotor, 

facilitador e regulador destas atividades, indispensáveis para o desenvolvimento do país, permitirá 

que Angola se transforme nos próximos anos numa importante potência económica regional de 

referência. 

Esta dissertação descreve sucintamente a indústria diamantífera angolana, com ênfase nos seus 

custos de produção, a situação atual do mercado de diamante, as suas perspetivas e as suas 

oportunidades. Faz-se o cálculo do valor de corte de uma mina aluvionar (a mina da Somiluana), 

e compara-se com os resultados de outras minas (em jazigos kimberlíticos e aluvionares) 

nacionais e internacionais.  

Os diamantes angolanos são conhecidos há mais de cem anos. São famosos pela sua alta 

qualidade e elevado valor, atraindo compradores de todo o mundo desde a gigante De Beers 

(comprador exclusivo durante muitas décadas) até aos mais pequenos. Angola tem jazidas de 

diamantes kimberlíticas e aluvionares. Muitos desses depósitos aguardam ainda o 

desenvolvimento. Provavelmente, muitos outros depósitos ainda estão por descobrir, na sequência 

de novas pesquisas, dado o enorme potencial diamantífero do território angolano (Chambel, 

Caetano, & Reis, 2013). 

Fatores como a guerra civil e a expansão generalizada do garimpo dificultaram, até há quinze anos 

atrás, a progressão alargada da exploração mineira e criaram sérios obstáculos à prospeção dos 

jazigos aluvionares. A situação atingiu proporções tais que se colocou a questão sobre a 

viabilidade futura da prospeção de jazigos secundários de diamante no nordeste de Angola.  

Grande parte do potencial diamantífero Angolano reside nas características geológicas da 

Formação Calonda. Esta unidade constituiu o primeiro coletor sedimentar de diamantes após a 
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destruição supergénica dos kimberlitos. Existem poucos afloramentos da Formação Calonda, 

devido às elevadas espessuras de estéril (cobertura sedimentar sem mineralização diamantífera), 

o que cria sérias dificuldades à prospeção e exploração destes conglomerados. Por outro lado, as 

elevadas espessuras de estéril, são também a razão pela qual esta unidade está praticamente 

intocada pelo garimpo (Rodrigues et al, 2000).  

A exploração racional, completa e sustentável dos jazigos aluvionares de diamantes (para o que 

esta tese pretende contribuir) é oportunidade para a criação de emprego, desenvolvimento de 

infraestruturas, formação de recursos humanos e criação de riqueza no interior de Angola, 

fomentando o equilíbrio social e económico no País. 

1.1. Enquadramento do Tema 

A extração de petróleo (gás não incluído) é atualmente a principal atividade económica e fonte da 

receita fiscal angolana. A receita fiscal com a exportação de petróleo angolano é de 8.981 mil 

milhões de USD. Este setor representa 90% das receitas de exportações, com cerca de 

1,641milhões de barris de petróleo (produção média diária) e emprega apenas 1% da mão-de- 

obra do país. Apesar da boa produção, Angola enfrenta desde final de 2014 uma profunda crise 

económica, financeira e cambial decorrente da forte quebra nas receitas petrolíferas; em menos 

de dois anos o país viu o barril exportado passar de mais de 100 dólares USD para 36 

(SONANGOL, 2017) - Figura 1. 

Figura 1 - Evolução dos preços do petróleo e ouro – quebra abrupta do preço do petróleo em 

2014 (Chambel L. , 2017). 
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Os valores do petróleo comparam-se com a produção angolana de diamantes em 2015, 9,0 Mct 

com um valor total de 1.182 mil milhões de USD. Angola é o segundo maior produtor subsariano 

de petróleo e o 14.º no mundo, sendo o sexto maior produtor mundial de diamantes (em valor e 

volume) - valores de 2015. A produção de petróleo e diamantes marcaram as últimas décadas da 

economia Angolana, uma economia do carbono. Os dois principais alicerces da economia 

angolana têm, no entanto, uma magnitude muito diferente, sendo o petróleo claramente 

dominante. 

Angola tem vivido uma fase menos boa da sua economia devido a baixa no preço do barril de 

petróleo, visto que economia do país depende principalmente das receitas de petróleo. O Governo 

Angolano não tem poupado esforço para fugir da dependência do petróleo, procurando diversificar 

a economia. O país é rico em recursos naturais e tem solos aráveis para massificação da 

agricultura, sendo que a maior parte da atividade agrícola ainda é de subsistência. O setor dos 

minerais é o que oferece mais garantias de diversificação imediata da economia, devido à relativa 

facilidade a curto prazo de obtenção de implantação de projetos e obtenção de receitas. Para tal, 

o governo angolano deverá investir fortemente neste setor, não só em infraestruturas, mas também 

na capacitação dos seus quadros com vista a efetuar um investimento sustentável.      

1.2. Objetivos 

 Pergunta de partida 

Assiste-se hoje em Angola, uma vaga de projetos de exploração de aluvião de pequena e média 

dimensão, com muito limitada capacidade técnica e económica (as cooperativas). A existência 

dum indicador sumário (valor de corte) geral da rentabilidade é útil para uma avaliação preliminar 

da economia dum projeto. Tendo em conta a realidade dos projetos de exploração de diamantes 

de aluvião a pergunta que se coloca é: Qual o limiar (valor de corte) a partir do qual é, de uma 

forma geral, económico explorar um jazigo aluvionar em Angola?  

A necessidade de utilizar o valor de corte (e não o clássico teor de corte, cut-off grade) deve-se 

sobretudo ao facto de os jazigos de diamantes conterem populações próprias (específicas - em 

quantidade e qualidade) de diamantes e por isso terem valorizações muito distintas. Tal como nas 

pedras individuais, o valor médio dos diamantes contidos num jazigo também pode variar muito, 

por exemplo: 

 Catoca (kimberlito): 80 a 90 USD/ct (dados Catoca (Chambel, Caetano, & Reis, 2013)); 

 Lulo (aluvião, muito próximo da fonte primária):> 2.500 USD/ct (Lucapa Diamond 

Company, 2016); 

 Algumas jazidas primárias (Ex: Kimberlito de Camatchia) contêm mais do que uma 

população de diamantes em zonas ou fácies distintas, com valores muito variáveis; 
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1.3. Metodologia e Dados 

Na criação de um projeto mineiro, a metodologia de pesquisa num planeamento deve ser 

entendida como o conjunto de métodos e técnicas científicas a serem executados ao longo da 

pesquisa, de tal modo que se consiga atingir os objetivos inicialmente propostos e, ao mesmo 

tempo, atender aos critérios de menor custo, maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade 

de informação (Barreto & Freitas, 1998). 

No nosso caso, não é tarefa simples estimar um valor de corte geral para os jazigos aluvionares 

de diamantes em Angola devido: 

 À escassez de dados, especialmente em jazigos aluvionares 

 À variabilidade das características dos depósitos (relação estéril/minério, por exemplo) 

No entanto, nesse contexto, com base na análise dos resultados de minas angolanas de aluvião 

(inferindo os respetivos valores de corte), comparar-se-ão e validar-se-ão os resultados obtidos 

com outros projetos de aluvião (internacionais) e de kimberlito (Catoca – Angola e outros). Para 

ajudar a calibrar a estimativa do valor de corte de jazigos aluvionares de diamantes, pode recorrer-

se ao valor de venda de inertes em Angola (já que boa parte do processo produtivo – a extração 

e lavagem do cascalho – é comum). 

Os dados recolhidos para este trabalho incluem: 

 Informações históricas (Angola): 

 Teor de corte usado na delimitação de blocos da DIAMANG-0,20 ct/m3 (in situ); 

 Dados de produção e demostração de resultados da DIAMANG; 

 Informações atuais (Angola): 

 Projeto Lulo (Lucapa Diamond Company) - Aluvião 

 Projeto Somiluana (Trans Hex) - Aluvião 

 Kimberlitos (exemplo - Catoca) 

 Informações auxiliares para calibração e validação: 

 Preço de venda de inertes em Angola; 

 Outros projetos de aluvião (Alrosa e Trans Hex: Rússia, África do Sul); 

 Projeto Catoca (Sociedade Mineira de Catoca - Alrosa) - kimberlitos.   
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1.4. Estrutura da Dissertação 

Para melhor compreensão da dissertação desenvolvida, esta foi organizada em 6 capítulos, 

redigidos da seguinte maneira: 

 Capítulo 1 – É feita uma introdução ao trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação. 

Apresenta-se um enquadramento geral do tema bem como os objetivos propostos para o 

trabalho, organização e a estrutura do documento; 

 Capítulo 2 – No estado da arte é enquadrado o tema a ser desenvolvido ao longo da 

dissertação, sobretudo ao nível dos desafios e tendências do mercado dos diamantes em 

Angola e no mundo, incluindo os aspetos de valorização dos diamantes e a retrospetiva 

histórica da descoberta e produção dos diamantes em Angola.  

 Capítulo 3 – Faz-se uma abordagem sucinta acerca da geologia dos jazigos diamantíferos 

em Angola, clarificando a geomorfologia e hidrografia da área em estudo, incluindo o 

processo de formação dos jazigos primários, secundários. 

 Capítulo 4 – Foca-se na análise económica da mineração de jazigos de diamantes. Neste 

capítulo destacam-se os principais parâmetros usados na análise económica da 

exploração de um depósito diamantífero e os riscos associados à sua exploração. Por fim, 

foi descrita a importância do teor e valor de corte, seu impacto na economicidade de um 

depósito mineral, diferença dos dois parâmetros técnicos e económicos, como e onde são 

aplicados. 

 Capítulo 5 – Expõem-se os casos de estudo definidos para desenvolvimento do trabalho. 

Para além do enquadramento geográfico e geológico, criou-se um banco de dados com 

todos os parâmetros técnicos/económicos e valores de produção permitindo assim a 

avaliação da economicidade da extração com ajuda de um indicador sumário de 

rentabilidade (valor de corte). 

 Capítulo 6 - As conclusões retiradas após o desenvolvimento do trabalho proposto são 

resumidas neste capítulo, que encerra o trabalho desenvolvido na dissertação, deixando 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2.  Estado da arte 

2.1.  Propriedades, Origem, Variedades e Aplicações dos Diamantes 

2.1.1.  Propriedades e Origem 

O diamante é um dos minerais mais preciosos e de maior valor comercial em todo o mundo. O 

diamante é o material mais duro, sendo bastante resistente aos processos naturais de erosão e 

transporte. A palavra diamante tem raízes no vocábulo grego “adamas”, que significa invencível, 

duro na medida em que é considerado substância natural. As rochas transportadoras dos 

diamantes são kimberlitos e lamproítos. 

O diamante pode ser encontrado em quase todos os continentes do planeta e é constituído por 

carbono, um dos elementos mais abundantes do planeta. Mesmo assim não deixa de ser muito 

raro e o seu preço poder ser extremamente alto. Por esta razão surgiu a necessidade de fabricar 

os diamantes por via sintética, nada mais que diamantes produzidos em laboratórios. 

Há razões científicas (geológicas, termodinâmicas e químicas) para pensar que os diamantes têm 

a sua origem na parte superior do manto a profundidade entre os 100 e os 200 km, podendo, por 

vezes, chegar aos 600 km. Tendo em conta estas profundidades a temperatura ronda os 900°C a 

1300°C (Figuras 2 e 3).  

O kimberlito (cujo nome deriva da localidade sul-africana de Kimberley, onde originalmente foram 

descobertos e identificados) é uma rocha vulcânica, ultrabásica, rica em voláteis (CO2 e H2O) e 

potássica, incluindo fragmentos de eclogitos e peridotitos numa matriz fina formada 

predominantemente de olivina, calcite, serpentina, flogopite, diópsido, granada, ilmenite e 

enstatite. Os kimberlitos ocorrem normalmente sob a forma de chaminés na crosta (pipes), 

apresentando contribuições variáveis de xenólitos das rochas por onde passou a intrusão. 

O tipo e quantidade de rochas peridotíticas ou eclogíticas diamantíferas incorporadas no magma 

kimberlítico durante a ascensão determinam o teor (ou grau) de diamante de um kimberlito 

específico, assim como o tamanho e a qualidade dos seus diamantes. 

Os kimberlitos ocorrem nas zonas dos cratões, plataformas da crosta terrestre estáveis desde o 

Precâmbrico, pelo que a ocorrência de kimberlitos diamantíferos é restrita a um ambiente 

geotectónico bem definido e estável com idade aproximada de 1,5 mil milhões de anos (Clifford, 

1966). 

O kimberlito é muitas vezes referido (erroneamente) por rocha-mãe do diamante, é mais correto 

caraterizá-lo como rocha transportadora de diamantes uma vez que arrasta consigo fragmentos 

de rochas que atravessam, como se de uma brecha vulcânica se tratassem. As rochas 

transportadoras dos diamantes são mais Jovens do que os diamantes, conforme apresentado na 
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Figura 2 e Figura 3. São intrusões associadas a estruturas profundas que atingem ou estão 

próximas do manto, e por ascenderem na crosta a alta velocidade, trazem no seu trajeto 

fragmentos mantélicos (Carvalho G. , 2002). 

Os kimberlitos encontram-se espalhados na terra, contando-se mais de 3.000 ocorrências, apenas 

na África Austral. De todos os kimberlitos conhecidos, menos de 1.000 contêm diamantes, apenas 

50 ou 60 tiveram ou têm interesse económico e somente 12 grandes chaminés estão atualmente 

a ser exploradas (Chambel, Luís, 1993). 

Neste modelo está representada a "janela de estabilidade" dos diamantes, isto é, a uma 

profundidade entre 150 e 200 km, no Manto Superior, com uma temperatura que ronda os 1100 °C 

e pressões elevadas (~40kb). O diamante inicia a sua formação desde que a temperatura e 

pressão sejam estáveis, verifica-se a conservação dos mesmos durante a subida do magma até à 

superfície. Se existirem alterações destas condições os diamantes não se formam, dando origem 

a grafite e consequentemente à esterilidade da chaminé - Figura 3. 

 

Figura 2 - Contexto Geológico e tipologia dos diamantes (Winter, 2013), adaptado pelo autor. 
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Figura 3 - Modelo crustal para o ambiente geológico de formação do diamante, mostrando a linha 

de estabilidade entre o diamante e a grafite (Mitchell, Roger H., 1995), adaptado pelo autor. K - 

kimberlito, O - orangeíto, L - lamproíto, M - melilito, N - nefelinitos e carbonatitos;  

A Figura 4 mostra alguns diamantes extraídos nas operações aluvionares por dragagem, no rio 

Luana.  

 

Figura 4 - Diamantes extraídos de exploração aluvionar (dragagem) no rio Luana - Angola. 

O diamante possui um conjunto de propriedades que o tornam único: C - Elemento; Dureza: 10; 

Traço: incolor; Cor: incolor, cinzento-azulado, esverdeado, amarelado, castanho e negro; 

Transparência: transparente a translúcido; Brilho: adamantino; Clivagem: perfeita; Fratura: 

concoidal; Densidade:3,52; Sistema cristalográfico: cúbico; Forma dos cristais: octaedros, 

dodecaedros, hexaedros; fluorescência: azul a esverdeada; Composição química: 

teoricamente, 100% Carbono, inclusões de granada e olivina, impurezas de azoto e boro; 

Propriedades químicas: insolúveis nos ácidos e nas bases. Mas mesmo considerando este 

conjunto de propriedades, que o poderiam tornar facilmente distinguível dos outros minerais, 

subsistem por vezes dúvidas nessa identificação. A Tabela 1 (Lino.A.& Pereira, 2017), apresenta 

algumas propriedades e critérios de identificação do diamante em comparação com os minerais 

naturais e o diamante sintético frequentemente usados para imitação dos diamantes. Enquanto 

em alguns casos a distinção é relativamente fácil, noutros a sobreposição de propriedades mostra 
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que a tarefa pode ser relativamente difícil, principalmente em diamantes aluvionares, cuja 

morfologia original pode estar modificada. 

Tabela 1- Métodos expeditos de diferenciação entre diamantes naturais em bruto e suas pricincipais imitações 

(Lino.A.& Pereira, 2017). 

 

 

2.1.2. Variedades e Aplicações dos Diamantes 

As primeiras classificações dos diamantes baseavam - se exclusivamente no seu peso, uma vez 

que esse era o único fator importante no comércio. Porém, com o avanço da ciência e da tecnologia 

e com a necessidade de se preservar a “raridade”, outros critérios físicos foram sendo adotados 

com o passar do tempo. A definição da cor macroscópica à vista desarmada e, posteriormente, a 

utilização de lupas trouxeram novos elementos à classificação do diamante Bruton (1978, apud 

Zolinger, 2000, p.147). A formulação dos critérios de classificação ou avaliação para serem 

seguidos pelos comerciantes, tornou-se então fundamental. Além disso, a unificação e a 

padronização da nomenclatura destes critérios foram decisivos para que eles se tornassem 

práticos e confiáveis. 
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A classificação mais simplificada divide os diamantes em dois grupos nomeadamente:  

a) Diamantes industriais, são as pedras desprovidas de qualidade para serem utilizadas 

como gemas. 

b) Diamantes gema, são as pedras dotadas de propriedades especiais adequadas para 

lapidação. Levinson et al (1992, apud Zolinger, 2000, p.147) formalizou essa classificação 

em diamantes lapidáveis cuttable e do tipo industrial. 

Antes dos diamantes brutos serem comercializados, é imprescindível estabelecer o seu preço. O 

valor do diamante reside na ausência total de impurezas e de cor, assenta-se nas suas 

propriedades especiais (estéticas e físicas). O preço (USD/CT) dos diamantes no mercado para 

além da correlação entre a procura e a oferta, tem sido determinado por quatro fatores essenciais 

de avaliação, denominados 4C, nomeadamente: 

 Carat (peso): O peso é a característica mais simples e mais antiga para determinar o valor 

do diamante. Quanto maior for o diamante, maior é o preço unitário proporcional ao peso. 

A unidade de medida utilizada é o quilate (ct) equivalente a 0,2g.  

 Colour (Cor): A avaliação da cor envolve decisões de quanto a cor da pedra se aproxima 

do incolor (colorless). No entanto, a maioria dos diamantes apresentam traços de cores 

amarelo e castanho, sendo o amarelo a cor mais frequente entre os diamantes naturais, 

exceto os de cor fantasia (fancy diamonds: azul, rosa, violeta, laranja e vermelho). Os 

incolores são os mais valiosos (M.King, Moses, & Jmes E.Shigley, 1994). Durante a 

avaliação deve observar-se a profundidade da cor, que é uma combinação de tom e 

saturação. 

Existem diamantes de quase todas as tonalidades de cores. A cor dos diamantes é 

determinada mediante a comparação visual entre as pedras em exame e as de uma 

coleção graduada. Esta coleção, conhecida como “série amarela” é a forma de 

classificação mais importante para comercialização dos diamantes-gema, sendo 

constituído por um conjunto de oito diamantes padrão de tamanhos semelhantes, 

desprovidos de inclusões, com uma variação de cor desde o incolor até o amarelo (M.King, 

Moses, & Jmes E.Shigley, 1994).  

No sistema do GIA, a cor é descrita por uma letra que varia de D a Z. A cor D corresponde 

a um tipo de diamante absolutamente incolor enquanto a letra Z a um diamante 

acentuadamente colorido, geralmente de cor amarela ou castanha. Os diamantes coloridos 

são valorizados pela intensidade de sua cor, já que sua beleza está no colorido natural de 

sua pedra. Por outra, alguns diamantes podem ter uma cor aparente devido a um 

revestimento superficial, que pode ser eliminado no processo de lapidação. Deste modo a 

sua cor não deve ser considerada, à partida, como prejudicial ou incremental do valor da 
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pedra (influenciado pela cor aparente ou superficial). 

 Clarity (limpidez): Pequenos traços de outros minerais englobados durante o processo de 

formação, designados como inclusões. As inclusões interferem na visibilidade de algumas 

propriedades óticas da gema, tais como a reflexão e a refração, as inclusões são prejudicial 

para a pureza de um diamante, diminui o valor da pedra uma vez que condiciona o seu 

aproveitamento final. O impacto das imperfeições no valor do diamante depende da sua 

posição, sendo irrelevante se estiver localizado na superfície irregular da gema (serão 

facilmente eliminados durante o processo de lapidação). 

 É muito raro encontrar um diamante sem inclusões sob lentes muito potentes. Cada   

diamante é único, não existem dois diamantes iguais.  

 Cut (lapidação): A lapidação permite extrair do diamante o máximo brilho e a melhor 

dispersão. O valor do Impacto de uma forma específica está diretamente relacionado com 

o rendimento da pedra no processo de lapidação. É a forma da pedra que, em conjunto 

com as suas dimensões e as suas imperfeições internas, determinam o aproveitamento 

final do diamante após a lapidação e, consequentemente o seu valor para ser usado em 

joalharia. O processo de tratamento do diamante passa desde de serragem ao 

torneamento, polimento e a lapidação, propriamente dita, que revela a beleza oculta do 

diamante e a sua capacidade de refletir.    

Existe atualmente muita informação científica ou comercial sobre as diversas categorias de 

diamantes naturais, manipulados ou sintéticos. A título de exemplo, mostra-se na Tabela 2 

(extraída de https://www.gemdat.org) a grande variedade de diamantes coloridos e não coloridos, 

as formas mais conhecidas e preferidas dos consumidores de diamantes. A consulta de sites deste 

tipo é muito útil para quem deseja aprofundar o conhecimento sobre os diamantes, aspeto que não 

será desenvolvido no âmbito desta dissertação.  

O desenvolvimento tecnológico abriu caminho aos chamados diamantes sintéticos, que surgem 

como uma alternativa aos diamantes naturais, em algumas aplicações de carácter industrial. Estes 

diamantes são obtidos por meio de altas pressões e temperaturas. Só há alguns anos atrás é que 

foram desenvolvidos processos que permitem a sua deposição e crescimento em películas, a partir 

de gases de baixa pressão. Estas técnicas criaram uma nova era na tecnologia do diamante, 

permitindo criar morfologias e dimensões específicas. 

As aplicações dos diamantes industriais são diversas, estando a crescer rapidamente. Às 

tradicionais aplicações na perfuração e corte, particularmente na pesquisa e produção de petróleo, 

na indústria mineira, na engenharia civil e na indústria de máquinas, baseadas na dureza e 

resistência do diamante, estão a juntar-se outras aplicações, nomeadamente em dispositivos 

eletro-óticos, em ambientes hostis (como reatores nucleares e no espaço) e em dispositivos 

https://www.gemdat.org/
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eletrónicos.  

Mais de 90% dos diamantes industriais são usados sob forma de grit e pó, para fabricar serras e 

outros instrumentos de corte. Embora o diamante seja o produto abrasivo mais dispendioso é 

preferível, frequentemente devido ao facto de que tendo um ciclo de vida maior acaba por se 

revelar mais económico que outros abrasivos, como a alumina, carboneto de tungsténio e o 

carboneto de silício. 

Tabela 2 - Formas e variedades de cores dos diamantes lapidados (https://www.gemdat.org/) 

 

Neste contexto, o diamante sintético representa mais de 90% do uso industrial, no mundo. A 

https://www.gemdat.org/


 

13 

 

vantagem competitiva do diamante artificial é a tendência decrescente dos seus preços. Por outro 

lado, os diamantes sintéticos podem ser produzidos de modo a cumprir determinadas 

especificações. Esta vantagem é cada vez mais acentuada, especialmente no caso de novas 

aplicações possibilitadas pelas novas técnicas de deposição de vapor (Company, Lucapa 

Diamond, 2015).  

A substituição do diamante natural pelo diamante sintético não tem sido encarada até ao momento 

como uma ameaça significativa para o mercado de diamantes naturais, pois é vista como uma 

alternativa mais acessível e destinada a um segmento consumidor inteiramente diferente (Diavik 

Diamond Mine, 2015). 

2.2. Os Diamantes no Mundo (Geografia, Lapidação, Produção e Venda) 

 Até ao início do século XVII, era a Índia o país que supria o mundo em diamantes. Durante 

séculos, os diamantes conhecidos na europa eram, tanto quanto se sabe, provenientes da Índia, 

do Ceilão (Sri Lanka) ou do Bornéu. Durante muitos séculos, o diamante foi utilizado quase que 

exclusivamente como material de adorno e como símbolo de distinção social. Já na modernidade, 

sem perder o prestígio e valor como material de ornamentação, o diamante vem conquistando 

emprego crescente em diversos setores da indústria e da ciência, a ponto de hoje, o consumo per 

capita de diamante estar incluído entre os indicadores do grau de desenvolvimento industrial e de 

sofisticação tecnológica de uma nação. 

De acordo com Noé Mateus(2017), o percurso do diamante da mina ao consumidor (tal como 

acontece com o petróleo, outro produto carbonado), é tecnicamente denominado de pipeline e 

durante esse trajeto ocorrem vários estágios de apresentação do mineral, até à sua chegada ao 

consumidor final ou a sua utilização intermédia, como matéria-prima na indústria transformadora 

ou aditivo em processos produtivos. 

Com o objectivo de manter o seu valor de mercado, durante muito tempo, e em quase todo o 

século XX, a comercialização dos diamantes esteve sob controlo da multinacional De Beers, que 

chegou mesmo a dominar cerca de 85 à 90% do processo de comercialização da pedra no mundo 

(Mateus, 2017). 

Atualmente, o comércio mundial de diamantes, tanto do tipo gema como do tipo industrial, é um 

dos mais organizados que se conhece, envolvendo uma produção anual da ordem de 127,4 Mct, 

com um volume de negócio superior a 13,882 milhões de dólares (USGS, 2017). 

Depois do Brasil, em finais de 1860, foram descobertos diamantes na África do Sul. Com efeito, 

tal como já tinha acontecido no continente americano, a descoberta de diamantes e o enorme 

impacto que provocou fizeram com que milhares de prospetores e mineiros trouxessem para o 

mercado enormes quantidades de diamantes, de forma descontrolada. Rapidamente, o mercado 

tornou-se incapaz de absorver a crescente oferta de diamantes e o preço da pedra foi-se, 
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celeremente, desmoronando. 

Na altura, Cecil Rhodes (fundador da De Beers) foi apontado como tendo sido um dos primeiros 

empreendedores do ramo mineiro a aperceber-se da desorganização provocada pela 

multiplicidade de produtores independentes. Por isso, a partir de 1870 elaborou e pôs em marcha 

um plano de concentração e controlo de todas essas concessões, por uma única companhia. 

Desta forma nasceu a De Beers Consolidated Mines Ltd. em 1888. 

O surgimento da De Beers Consolidated Mines, Ltd, a par dos esforços anteriormente 

empreendidos pela Coroa Portuguesa no Brasil que visava controlar as minas existentes e a 

consequente regulação dos preços. Com o declínio da produção indiana e do Brasil em 1890, a 

produção e comercialização de diamantes, provenientes das minas sul-africanas, passaram a ser 

reguladas por um sindicato integrado por empresas sediadas em Londres, denominado The 

London Diamond Sindicate. Este sindicato assumiu progressivamente o controlo da 

comercialização de diamantes de outras minas em África, este controlo expandiu-se em países 

como Sudoeste Africano (Namíbia), Congo Belga (RDC), Costa do Ouro (República do Gana) e 

Angola, nos anos 1923, (Mateus, 2017).   

2.2.1. Indústria de Lapidação 

A aplicação mais nobre dos diamantes consiste na sua utilização como joia. Nesta aplicação as 

pedras em bruto são serradas e polidas segundo determinadas formas, para que o aproveitamento 

e as propriedades óticas do diamante sejam maximizados. 

No final do século XIX e início do século XX, com a descoberta dos grandes campos diamantíferos 

da África do Sul, a história do comércio e uso do diamante assumiu novos rumos. O centro mundial 

da lapidação dos diamantes durante o século XVIII localizava-se na Antuérpia (Bélgica). Com o 

início da exploração dos jazigos sul-africanos, começam a estender-se os centros de lapidações 

por todo o mundo. O diamante passou a ter uma aplicação industrial intensa dando a possibilidade 

de surgir padronizações e especificações rígidas, tornando o comércio desse mineral um dos mais 

organizados e exigentes, baseado na aplicação exímia de metodologias de lapidação com vista a 

evitar desperdícios. O grande objetivo da lapidação é transformar o mineral numa gema aceite 

pela indústria de joalheira, valorizando a sua cor, brilho, forma e simetria. 

A maior parte dos diamantes não são lapidados nos seus países de origem. Os grandes centros 

de lapidação de diamantes podem distar milhares de quilómetros relativamente aos locais de 

extração. Os diamantes são lapidados em muitos locais espalhados pelo mundo. A Figura 5 e a 

Figura 6 mostram os principais importadores de diamante bruto em volume e valor 

respetivamente. 



 

15 

 

 

Figura 5 - Importação mundial de diamantes em volume, Kimberley Process (2009 apud Gem Diamond 

LTD;VENMYN RAND (PTY) LTD, 2011). 

 

 

Figura 6 - Importação mundial de diamantes em valor, Kimberley Process (2009 apud Gem Diamond 

LTD;VENMYN RAND (PTY) LTD, 2011). 

A lapidação do diamante permite criar diversos cortes com ajuda de alguns conhecimentos de 

geometria com intuito de realçar a sua beleza. Os cortes ajudam a criar diferentes formas 

geométricas nos diamantes (tipos de lapidação). Destes, os mais nobres e popular são: Brilhante 

(formato redondo), Princesa (formato quadrado), Esmeralda, Marquesa, Pera, Oval, Coração, etc. 

Na Figura 7 são apresentados alguns dos cortes mais comuns. Outros cortes podem ser vistos na 

Tabela 2 citada anteriormente. A forma do diamante não tem nenhuma ligação com o valor da joia, 

é uma questão de gosto pessoal.  
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Figura 7 - Diferentes tipos de lapidação (corte) dos diamantes (Comerciantes de Diamantes, 2017). 

As proporções da lapidação (corte) determinam o brilho de um diamante. As proporções do 

diamante, especialmente a altura em relação ao diâmetro, determinam a refração da luz. 

Diamantes de boas proporções irão refletir a luz de uma faceta para a outra, como um espelho, e 

a distribuição da luz será refletida de forma otimizada na parte superior (conhecido como mesa), 

que é a parte visível e brilhante do diamante. Se o corte do diamante não for ideal, a luz escapar-

se-á através das facetas, perdendo parte do seu brilho. O brilho de um diamante lapidado depende 

muito do rigor dos seus ângulos e facetas. 

Como já foi dito anteriormente, o tamanho dos diamantes, tal como a sua pureza e cor, determina 

o seu valor, porém nem todos os diamantes têm o tamanho perfeito. Os diamantes brutos são 

muito caros e quem realiza a lapidação tem de tomar decisões certa para maximizar o valor e 

otimizar o investimento. 

Um diamante bruto pode, em termos percentual, perder até 70% do seu tamanho, isto sem falar 

das perdas que ocorrem durante a fase de moldar antes da manipulação final: corte, separação 

ou serragem (corte de diamante para separar as partes puras das menos puras) ou ainda “bruiting” 

(aparagem de certas partes antes de começar a lapidação). O processo envolve muito trabalho e 

muitas perdas devido a operações específicas que requerem profissionais muito especializados 

(Comerciantes de Diamantes, 2017). 

De acordo com Chambel, Luís, (1993) é com base nos aproveitamentos possíveis para cada um 

dos cortes, dependente da dimensão, forma e imperfeições de cada pedra, das cotações obtidas 

no mercado e do custo de mão e obra, entre outros fatores, que se decide qual forma final do 

diamante. 

2.2.2. Produção Mundial de Diamante 

No que diz respeito ao futuro da produção de diamante, várias e grandes minas estão a chegar ao 
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fim do tempo de vida útil nos próximos dez anos. As reservas existentes estão a ser reduzidas 

através da mineração. Além disso, os kimberlitos maiores e mais rentáveis são difíceis de 

encontrar e, quando são encontrados, demoram até entrar na sua fase de produção. Para mudar 

o cenário atual, é urgente que se encontrem novas reservas de diamantes para que a produção 

mundial volte a crescer, caso contrário é provável que a produção de diamantes diminua de forma 

significativa. Há aproximadamente 40 principais minas de diamantes no mundo. A Figura 8 mostra 

a localização das minas mais importantes em termos de volume de produção. 

De acordo com estatísticas de diamantes em bruto do Processo Kimberley em 2014, existe um 

total de 22 países produtores de diamantes. Os seis primeiros países produtores representam mais 

de 90% da produção em termos de volume e valor. Uma análise global de mineração de diamante 

é a chave para aprender mais sobre a evolução recente da indústria e para o desenvolvimento de 

uma imagem que ditará a posição da indústria diamantífera no futuro. A Figura 9 mostra a 

produção em volume e valor de cada um dos 22 países produtores de diamantes.  

O mercado do diamante desenvolve-se numa base regional. Alguns países são ricos em recursos 

naturais e, outros oferecem mão-de-obra para extração e valorização, sendo detentoras do poder 

económico e tecnológico para investir em projetos de exploração de diamantes, permitindo o 

surgimento de centros de lapidações. Ainda outras regiões são sobretudo mercados 

consumidores. Localmente existem regiões ou países que para além de serem produtores também 

apostam na lapidação de diamantes e têm um mercado de consumo de diamantes favorável. 

Países produtores são países onde os diamantes são encontrados e minerados. Existem duas 

grandes faixas em torno de planeta terra onde encontra-se os maiores depósitos de diamante tais 

como: a banda do norte e sul. Uma terceira banda central também tem diamantes, mas de menor 

quantidade e valor. A banda do norte inclui a Rússia e o Canadá, dois dos principais países 

produtores de diamantes. A banda do sul inclui a África Austral, nomeadamente: Botswana, África 

do Sul, Angola e Namíbia, bem como a Austrália. A banda central inclui a Costa do Marfim, Serra 

Leoa, Venezuela e o Brasil. 

A Rússia, República Democrática do Congo (RDC), Botswana, Canadá, Austrália, Africa do Sul e 

Angola têm sido historicamente os maiores produtores de diamantes em volume. Em termos de 

valor, os maiores produtores são: Rússia, Canadá, Africa do Sul, Angola, Botswana e a Namíbia. 

A Figura 10 e Figura 11 apresentam a produção mundial em termos de volume e valor dos anos 

de 2008- 2009. A Figura 12 e a Figura 13 mostram os principais países exportadores de diamante.
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Figura 8 - Maiores minas de diamantes do mundo (Gem Diamond LTD; VENMYN RAND (PTY) LTD, 2011). 
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Figura 9 - Produção mundial de diamantes em 2014 (Lucapa Diamond Company, 2015). 
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Figura 11 - Produção mundial de diamantes em volume, Kimberley Process (2009 

apud Gem Diamond LTD;VENMYN RAND (PTY) LTD, 2011). 

 

Figura 10 - Produção mundial de diamantes em valor Kimberley Process (2009 apud 

Gem Diamond LTD;VENMYN RAND (PTY) LTD, 2011). 

Figura 13 - Exportação mundial de diamantes em volume, Kimberley Process (2009 

apud  Gem Diamond LTD;VENMYN RAND (PTY) LTD, 2011). 

Figura 12 - Exportação mundial de diamantes em valor, Kimberley Process 

(2009 apud Gem Diamond LTD;VENMYN RAND (PTY) LTD, 2011). 
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2.3. Setor Diamantífero Angolano 

A aposta na agricultura e nos setores secundário (industrial) e terciário (comércio e serviços) é 

importante e, fundamental para o desenvolvimento do país, mas é, no entanto, o setor mineiro em 

especial o sub-setor diamantífero que, numa primeira fase (próxima década) apresenta o potencial 

suficiente e imediato para sustentabilidade da economia angolana e ajudar a alavancar outros 

setores objetivando a diversificação económica, que o país tanto precisa. É neste setor que existe 

já uma importante base material e humana sobre a qual o país pode desenvolver de forma 

relativamente rápida, uma capacidade produtiva adicional que (pelo menos parcialmente) minimize 

o impacto do decréscimo das receitas da extração de petróleo. 

Angola tem uma extensa reserva de diamantes estimada em 180 milhões de quilates. Eles estão 

localizados principalmente nas províncias de Lunda Norte e Lunda Sul e no nordeste do país. O 

sub-setor diamantífero Angolano é liderado pela sociedade mineira de Catoca, com uma quota de 

84,4% em volume e 61,7% em valor. Esta mina está numa fase madura da sua vida, (Catoca, 

2015). Na Figura 14 mostra-se o número de concessões por província, congregando assim um 

total de 197 concessões no país. 

 

Figura 14 - Mapa de Angola com o número de concessões por província, (Endiama, 2017). 

A mineração de diamantes em Angola é da responsabilidade da empresa pública Endiama. Quanto 

à comercialização dos diamantes, esta é feita pela SODIAM (empresa tutelada pela Endiama). 
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Em 2011, o governo angolano introduziu uma nova legislação destinada a atrair investimentos 

estrangeiros para o seu subsetor de diamantes e assim ajudar a aumentar a produção. O plano 

tem mostrado alguns resultados. Em 2015, a Alrosa anunciou investir 1,2 mil milhões US$ no país 

para desenvolver ativos e aumentar os trabalhos de exploração. As perspetivas de crescimento do 

setor diamantífero Angolano são grandes tendo em vistas a abertura de várias minas num futuro 

próximo, seja em kimberlitos ou em aluvião.  

2.3.1. Retrospetiva Histórica 

Os primeiros diamantes angolanos foram descobertos em 1912 pelos prospetores Mac Vey e 

Johnson no ribeiro Mussalala, afluente do Chiumbe - Lunda Norte. No mesmo ano foi constituída 

a PEMA (Companhia de Pesquisas Mineiras de Angola). As primeiras explorações tiveram lugar 

no rio Chicapa e seus afluentes. Em outubro de 1917 foi criada a Companhia de Diamantes de 

Angola (Diamang), com o objetivo de descobrir e explorar jazigos diamantíferos (Reis & Monforte, 

2003). A partir daquela data a aposta na prospeção passou a ser prioritária, tendo resultado na 

descoberta de vários depósitos diamantíferos. Em 1921, a produção anual Angolana é estimada 

em cerca 100 mil quilates. Em 1940 a produção cresceu para 800 mil quilates e, em 1945 atingiu 

o 1 milhão de quilates. Em 1973 regista 2.4 milhões de quilates, diminuindo nos anos seguintes 

numa fase em que o setor diamantífero passou a gestão da Endiama (janeiro de 1981), que 

substituiu total e definitivamente a Diamang em 1988. Angola é hoje um grande produtor mundial 

de diamantes.  

Podemos observar esse crescimento e decrescimento da produção Angolana de diamantes ao 

longo dos anos na Figura 15. 

 

Figura 15 - Evolução da produção de diamantes em Angola Mct, Mm3 (Chambel, Caetano, & Reis, 2013). 



 

23 

 

Dentro dos inúmeros estudos sobre a ocorrência de diamantes em Angola, conduzidos ao longo 

do tempo, destaca-se o trabalho preliminar de C. Freire de Andrade (1945, apud Reis & Monforte, 

2003, p.208). Segundo o seu modelo (Teoria do Conglomerado de Base da Formação Calonda), 

a formação Calonda, com extensão muito generalizada, foi formada por fatores geológicos e 

climáticos particulares, e invadiu toda a região da Lunda. No seu desenvolvimento progressivo, 

esta formação acumulou e dispersou os diamantes fornecidos por uma multiplicidade de origens. 

Esta teoria tinha sido esboçada por Raw em 1923.  

A Diamang trabalhou nos depósitos fluviais dos distritos do Dundo, Cassanguidi, Nzagi, Maludi,  

Lucapa, Calonda, Lova e Cuango. Com a continuidade dos trabalhos, objetivando a descoberta de 

mais jazidas diamantíferas, as prospeções atingiram, mais para Oeste da região de Chicapa, o 

objetivo há muito esperado, ou seja, a descoberta do primeiro kimberlito. Isso ocorreu em 1952, 

na área de Camafuca - Camazambo por Fernando Real e pelo prospetor Champlon; a seguir 

vieram outras descobertas nesta região. Estava assim completo o edifício geológico, a coroar os 

esforços dos geólogos que sempre se empenharam na passagem da fase empírica, em que 

inicialmente as prospeções se moveram, à fase científica (Reis et al, 2003).  

Depois da Descoberta dos primeiros kimberlitos os trabalhos continuaram numa escala maior. 

Entre 1952 e meados de 1975, foram produzidos cerca de 600 trabalhos inéditos por dezassete 

geólogos portugueses e um belga, que permitiram, mediante a utilização de diversas metodologias 

de prospeção e a utilização de critérios geológicos e geomorfológicos, descobrir inúmeros 

kimberlitos. Quando o país chegou a independência, em 11 de Novembro de 1975, as reservas 

diamantíferas eram apreciáveis através do seu valor económico. As reservas conhecidas até 

aquela data referiam-se às contidas em kimberlitos, aos conglomerados basais da Formação 

Calonda, às formações eluvio-aluvionares e aos cascalhos do fundo do leito dos rios.  

E fácil concluir que as reservas deixadas pela Diamang, permitiram uma exploração contínua, 

desde 1974 até à data atual, praticamente sem prospeção, considerando o período permanente 

de guerra, em que o país viveu e, sem a segurança necessária para os trabalhos de pesquisa e 

prospeção. É de referir que a Diamang e posteriormente a SPE, SA, detinha um dos melhores 

“Know how” a nível mundial, no campo da prospeção e exploração dos jazigos detríticos (eluvião 

-aluvionares e conglomerados basais da Formação Calonda), conforme foi referido 

frequentemente pela De Beers e pelas missões soviéticas que a visitaram o país a seguir à sua 

independência. Os técnicos soviéticos consideraram um grande erro do Governo Angolano 

substituir, a partir de Dezembro de 1977, os técnicos portugueses pelos ingleses da MATS (Reis 

et al, 2003). 

Depois da independência, em 1975, o papel da Diamang foi assumido pela Endiama. Durante a 

guerra civil, a exploração diamantífera foi muito afetada (Reis at al, 2003). O governo angolano 

teve de atuar de forma a mitigar a situação e ajudar o setor mineiro a caminhar de maneira mais 

ou menos viável. A Endiama passou então a contratualizar concessões, empresas nomeadamente 
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como a SDM e Odebrecht (Brasil), Almazy Rossi - Sakha (Rússia). Neste período, início dos anos 

90, gerou-se um fluxo de migração incontrolável de cidadãos nacionais e estrangeiros para este 

território, atraídos evidentemente pelo garimpo. Devido à anarquia gerada pela guerra civil que o 

país viveu, muitas concessionárias interromperam os trabalhos de lavra rescindindo os seus 

planos de prospeção e exploração, tudo causado pelo pânico que assolava o país, embora em 

1997 tenham sido efetuadas 56 licenças de exploração para grupos internacionais, estas 

concessões eram pequenas com cerca de áreas de 100 km2 a 1000 km2 (Rodrigues et al, 2000).  

2.3.2. Situação Atual  

A economia angolana depende da exploração dos recursos petrolíferos e diamantíferos. A 

produção diamantífera tem evoluído sucessivamente dado o controlo das concessões pelo 

Ministério de Geologia e Minas de Angola. Temos de ter em conta que o Ministério só controla, 

neste caso, cerca de 70% das explorações, dado que os garimpeiros controlam a restante 

percentagem, provavelmente com mais de 350 mil garimpeiros, embora a tendência seja a 

diminuição do controlo dos garimpeiros. Durante os últimos anos a produção angolana mostrou-

se estável, mesmo com oscilações no preço médio dos diamantes, a receita bruta foi de 1,08 mil 

milhões de dólares e a receita fiscal de comercialização de diamante em 2016 foi 77 milhões de 

dólares, tendo como países exportadores: Emirados Árabes Unidos, Israel, Bélgica, Suíça e China. 

Na Tabela 3 são apresentados os indicadores de comercialização e de produção no ano de 2016.  

Tabela 3 - Produção e indicadores de comercialização durante o ano de 2016 (Endiama, 2017). 

Designação Quilates Preço Médio Receita Bruta (US$) Imposto & Taxas 

Produção Industrial  8.662.586,75 114,81 994.572.894,73 74.592.967,10 

Produção Artesanal  358.880,30 236,40 84.838.464,84 2.120.961,62 

Total 9.021.467,05 119,65 1.079.411.359,57 76.713.928,73 

 

É necessário referir que os diamantes explorados em Angola têm uma qualidade excelente 

transformando o país em um jogador chave no mercado mundial dos diamantes brutos, estando 

classificada mundialmente na quinta posição do ranking em termos de valor. 

A entrada em funcionamento da mina de Catoca e o término da guerra civil fez com que a produção 

diamantífera angolana aumentasse significativamente ao longo dos anos, novas minas vão 

surgindo seja por exploração em jazigos primários (kimberlitos) ou secundários (aluvionares), 

perfazendo a produção mais de 9 milhões de quilates. Podemos observar na Figura 16 e na Figura 

17 a evolução da produção angolana em volume (Mct) e em valor de vendas (MUSD). O 

comportamento do teor ao longo do tempo é ilustrado na Figura 18. 
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Figura 16 – Evolução da produção de diamantes de Angola em Mct - (Chambel L. , 2017), adaptado pelo autor. 

 

Figura 17 - Evolução da produção de diamantes angolano MUSD (Chambel L. , 2017) 
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Figura 18 - Evolução do teor (ct/m3) dos diamantes em Angola ao longo dos anos (Chambel, et al, 2013). 

A indústria de mineração de diamante angolano é extremamente dinâmica. A produção de 

diamantes em volume e valor aumenta de forma significativa. O governo angolano tem colocado 

prioridade na diversificação da economia, com uma elevada atenção no potencial do setor mineiro, 

promovendo ativamente o investimento estrangeiro e nacional. A produção de diamantes é vista 

como a principal fonte de crescimento para o setor mineiro. Na Tabela 4 são apresentados os 

projetos em fase de exploração e prospeção.  

Tabela 4 - Projetos em funcionamento e em fase de prospeção (Endiama, 2017). 

Projetos em fase de Prospeção Projeto em Exploração 

Designação Tipo de Jazigos Designação Tipo de Jazigos 

Luaxe 

Primários 

Catoca-CAT E42 

Primários Tchiafua Camutué 

Luangue Luó 

Quitúbia Luminas 

Secundários 

Gango Cuango 

Cassango Chimbongo 

Milando 

Secundários 

Chitotolo 

Sequege Úri-Cambange 

Tchinguvo Calonda 

 
 
 
 
 
 

Luana 

Lulo 

Maúa 

Cassanguidi 

Tchegi 

Cangandala 

 

O aumento sucessivo da produção angolana é claramente evidente até o momento. Durante muito 

tempo Angola explorou diamantes nos depósitos secundários (jazidas fluviais). A produção de 

diamantes em Angola encontra-se atualmente num novo paradigma. Nesta nova fase, os 
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kimberlitos constituem a espinha dorsal da indústria de diamantes de Angola, com o domínio da 

mina de Catoca. O volume de investimento de empresas internacionais (grandes jogadores, por 

exemplo a De Beers, BHP Billiton, Alrosa, Trans Hex, etc.) é cada vez maior. Por outro lado, o 

campo diamantífero angolano também tem despertado o interesse de empresas mineiras 

nacionais. Esta atração de investimento interno deverá contribuir também para a expansão da 

indústria angolana de diamantes. 

O potencial de Angola para novas descobertas de diamantes tem sido há muito reconhecido pelas 

maiores empresas do mundo de extração de diamantes tais como: Alrosa e a De Beers, entre 

outras. A Alrosa opera a grande mina de Catoca (produção anual é aproximadamente 7.2 milhões 

de quilates), enquanto a De Beers continua a procurar e a assegurar novas concessões para 

exploração no país. A Figura 19 mostra a produção de Catoca e de outras minas em Angola. 

 

Figura 19 – Evolução da produção de diamantes em Angola em Mct. A azul, produção de Catoca e a cor verde 

restantes minas (Chambel L. , 2017). 

A Figura 20 mostra a variação da produção angolana de diamantes e a receita bruta entre 2014 

e 2016. A escala de produção tem-se mostrado estável, mas houve um certo declínio da receita 

bruta de 19% entre 2014 e 2016. Este declínio deveu-se ao decréscimo do preço dos diamantes.

 

Figura 20 – Evolução da produção e receita bruta dos diamantes entre 2014 e 2016 (Endiama, 2017). 
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2.3.3. Desafios e Tendências (Projetos de Diamantes em Angola) 

A produção angolana de diamantes perspetiva alcançar mais de 10 milhões de quilates, no valor 

de mais de US$1,500 milhões nos próximos anos. As reservas do país são consideradas extensas 

e particularmente transacionáveis, com aproximadamente 70% dos diamantes classificados como 

joia de qualidade, 20% como perto de joia de qualidade e apenas 10% como diamantes industriais 

(Lucapa diamond company, 2015). 

Fundo de sensibilização para desenvolver projetos de diamantes em Angola é desafiante, devido 

ao estágio atual de desenvolvimento da indústria de diamantes em Angola e, à falta de uma 

indústria de mercados de capitais domésticos. O setor está atualmente a recuperar de uma 

recessão internacional de 2008-2009 sobre a indústria de diamantes em bruto. O setor dos 

diamantes de Angola foi atingido pela crise financeira internacional que levou a uma diminuição do 

mercado dos diamantes brutos, e várias concessões ativas tiveram que cessar as suas operações 

(Chambel, et al, 2013). 

Segundo Chambel, et al. (2013), Angola é um lar de desafios de natureza logística, especialmente 

na Lunda Norte e Lunda Sul, províncias onde a maior parte das concessões de diamantes estão 

instaladas. As frequentes dificuldades que põem em causa os programas de exploração são 

consequência dos elevados orçamentos necessários para implementar os projetos mineiros: 

acesso difícil à energia, infraestruturas rodoviárias deficientes, condições climáticas adversas, a 

que acresce a grande distância até Luanda-centro logístico, comercial e financeiro do país.   

Em Angola, os mercados de capitais ainda são incipientes, limitando a capacidade interna para 

financiar projetos de mineração. No lado da dívida, não há instituições financeiras com um foco 

especial no setor de mineração. Além disso, apesar do forte crescimento do crédito concedido 

pelos bancos locais, novo regulamento de crédito e a melhoria na gestão dos riscos de crédito irão 

limitar a disponibilidade de instituições financeiras locais e o apetite na concessão de empréstimos 

para os projetos mineiros (especialmente nas fases iniciais dos projetos). 

As estruturas de financiamento de projetos de mineração são fortemente dependentes do estado. 

A principal fonte de financiamento tem sido através de contrato da participação de um acionista ou 

mesmo por meio consórcio, em um estágio mais avançado, através de listagens na bolsa. O 

desenvolvimento de um projeto de mineração em Angola está sujeita a fatores de risco que 

precisam ser abordados e atenuados, riscos estes que podem ultrapassar os custos de exploração 

pré-estabelecidos devido a fatores técnicos e de logística. O futuro da indústria de diamantes em 

Angola exigirá patrocinadores que estejam em conformidade com as práticas internacionais, 

fornecendo informações técnicas padrão, relatórios técnicos e apresentando memorandos com 

informações abrangentes, que aborde os aspetos políticos, institucionais, económicos, jurídico, 

regulamentar, técnico e financeiro, do mercado e questões de controlo corporativo e aconselhado, 

numa base caso a caso, por experientes consultores técnicos/financeiros (Chambel, et al, 2013).  
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3. Geologia dos Jazigos Diamantíferos 

3.1. Enquadramento Geológico de Angola  

A descrição da geologia dos diamantes do território angolano, aqui apresentada, baseia-se 

sobretudo nos dados do relatório sobre geologia do diamante de Angola de (Parra, 1995). 

A história geológica da mineralização diamantífera angolana começou no Cretácico inferior com a 

vasta ascensão kimberlítica que acompanhou a disjunção gondwânica. Uma erosão marcada 

seguida de sedimentação do tipo continental provocou a enorme extensão das rochas-armazém 

da Formação Calonda. A riqueza dos conglomerados Calonda, rochas-armazém que surgiram 

posteriormente às intrusões kimberlíticas a que estão associadas, está dependente de condições 

climáticas, geomorfológicas e tectónicas (formação de levantamentos e de fossas) favoráveis. O 

rejuvenescimento do relevo por movimentos de oscilação vertical ajudou os sucessivos episódios 

de distribuição e de reconcentração dos diamantes pelos depósitos secundários mais recentes. 

A geologia de Angola é relativamente complexa. As formações geológicas principais que 

constituem o território angolano distribuem-se paralelamente à costa, NNW a norte e NNE a sul, 

pela zona litoral e pelo maciço continental. A zona litoral está compreendida entre o oceano e a 

montanha marginal que limita o grande planalto africano e nela localizam-se as formações 

marinhas litorais e lagunares depositadas a partir do Mesozoico. Ao longo da costa observa-se 

uma faixa sedimentar estreita de idade cretácica, em que a parte marinha e fossilífera domina 

sobre a lagunar. O Terciário também está representado do Eocénico ao Miocénico. O quaternário 

marinho é formado por praias elevadas de 5 a 135 metros - Figura 21. 

O maciço continental compreende todo o território sobreelevado onde localizam-se os terrenos 

antigos e as grandes intrusões de rochas eruptivas e está mais ou menos recoberto por depósitos 

continentais de origem recente. No maciço continental e na sua cobertura distinguem-se as 

seguintes unidades geológicas e estruturais: 

a) Soco cristalino - Uma grande parte de Angola é formada pelo soco precâmbrico do 

complexo de base, com relevo para dois batólitos graníticos muitos grandes situados a 

norte e a sul do Cuango. 

b) Sistema do Oendolongo - É composto por formações precâmbricas sedimentares do 

soco que se observam a norte do kwanza, no centro e no nordeste de Angola e no alto 

Zambeze. 

c) Sistema do Congo Ocidental (equivalente ao Sistema de Bembe) - Estas formações, com 

idades de 450 a 750 M.a, formam uma banda de direção NNW que atravessa o NW de 

Angola até ao Congo e compreende a série do tilito, série xistocalcária e a série 
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xistogresosa. 

d) Sistema do Karroo - Compreende a série do Lutôe (Carbónico superior e Pérmico) e a 

série de Cassanje (Pérmico - Triásico). As séries de Lutôe e de Cassanje localizam32-se 

a leste de Malanje, fazendo a bordadura sudoeste da bacia hidrográfica do Congo. 

e) Pós-Karroo - Engloba formações na sua maioria de fácies continental, que afloram em 

áreas quase sempre afastadas da costa. É constituído pelas formações do Sistema 

Continental Intercalar, pela Formação Calonda, pelo Sistema Kalahari e por Formações 

superficiais. 

 

Figura 21 - Coluna cronostratigráfica parcial de Angola, (Carvalho H. D., 1982). 

 
Os geólogos da Diamang designaram por Sistema Continental Intercalar certas formações 

continentais das Lundas, grés e argilitos, de idade Jurássico superior- Cretácico inferior: 
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 A Formação Calonda é um conjunto de depósitos englobados no ciclo Cretácico, 

conglomerados e grés, que são as principais fontes secundárias dos diamantes da Lunda. 

Ao seu conglomerado basal, de carácter desértico com blocos por vezes muito grosseiros 

de elementos do soco transportados, sobrepõem-se numa espessura total que pode atingir 

30 a 60 metros, um grés violeta de estratificação cruzada, leitos de argilitos vermelhos e 

outros grés e conglomerados. Estes conglomerados representam uma das grandes 

reservas de diamantes de Angola. 

 Sistema Kalahari cobre grande parte de Angola e é constituído pela série inferior dos Grés 

Polimorfos (Eocénico-Oligocénico) e pela série superior das areias ocres (Miocénico-

Pliocénico inferior). 

 Os "grés polimorfos" ter-se-iam depositado sobre uma superfície de erosão ou 

peneplanície de idade cretácica superior, sob clima árido, os materiais depositam-se sem 

classificação, de forma descontínua e irregular, ao longo de correntes temporárias sem 

qualquer relação com linhas estruturais. As Areias Ocres depositaram-se mais tarde, sobre 

uma nova superfície de erosão de idade miocénica, compreendendo os cascalhos e as 

areias dos altos planaltos. 

 As Formações Superficiais constituem os terrenos de cobertura formados do Pliocénico 

superior ao Holocénico. Depois da deposição das Areias Ocres houve um novo ciclo de 

erosão e sobre uma terceira peneplanície de idade Pliocénico superior ou Pleistocénico 

inferior sedimentaram nos baixos planaltos e em vales largos outras areias e cascalhos de 

idade pleistocénica (Kalahari redepositado).Os rios atuais, sobre cujo traçado a tectónica 

exerceu forte influência, redistribuíram estes materiais e formaram os cascalhos e as areias 

de terraços, de planícies aluviais e de leitos de idades Pleistocénico e Holocénico. 

Um dos traços importantes da estrutura geológica de Angola é uma zona de fraqueza, com mais 

de 1200 Km de comprimento desde a Lunda a NE até ao seu limite SW e direção N 50 graus aos 

53 graus, estão ligadas intrusões ultrabásicas alcalinas desde kimberlitos até carbonatitos. Sobre 

a continuação para NE deste mesmo cinturão vulcânico, a uma distância de cerca de 400 Km, 

situam-se as chaminés kimberlíticas do Bakwanga - Figura 22.  

As falhas do sistema NNW - SSE (N 27° a 30° W) são as mais antigas. Os testemunhos mais 

antigos destas falhas são pós-Lutôe e ante-Cassanje e originaram lagunas em que se depositaram 

as camadas Cassanje. Após a deposição da série de Cassanje, estas falhas rejogaram durante a 

fase dos movimentos pós-Cassanje que produziram as falhas do Sistema ENE-WSW (N 50° a 53° 

E), que originaram o " cinturão vulcânico de Angola” ou "corredor Lucapa”. As falhas mais recentes 

do sistema NNW-SSE produziram importantes modificações do relevo (cavidades tectónica e 

levantamentos). Nesta região observa-se ainda um sistema tectónico menos importante WNW-

ESE (falhas orientadas N 55° a 70° W) (Parra, 1995). 
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Figura 22 – Relação tectónica entre Kimberlitos carbonatitos e complexos alcalinos em Angola (Parra, 1995) 

O “graben de Lucapa" é uma lineação/fossa tectónica alongada, 130 Km de comprimento e 9 Km 

de largura, que é constituída por uma série de falhas em escadaria de orientação ENE-WSW. As 

chaminés kimberlíticas, cuja parte superior foi erodida e coberta pelas rochas da Formação 

Calonda e do sistema Kalahari, localizam-se nos cruzamentos das grandes falhas ENE com 

fraturas secundárias N 5° a 10° W ou sobre as suas inflexões a N 85° a 90° E. Em coexistência 

espacial com kimberlitos ocorrem ainda intrusões básicas - doleritos, gabros e mesmo sienitos 

nefelínicos - que são anteriores ao vulcanismo kimberlítico. 

As áreas mineralizadas com diamantes estão em relação estreita com os grabens em que se 

instalaram os kimberlitos que cederam diamantes às rochas da Formação Calonda e aos 

cascalhos diamantíferos mais recentes (de colina ou de vale). As melhores mineralizações ocupam 

zonas abatidas. E o papel fundamental destas falhas ou fossas tectónicas foi: (1) a preservação 

das partes superiores das chaminés nas zonas abatidas; (2) a erosão das chaminés das partes 

levantadas cujos diamantes passaram aos sedimentos torrenciais que formaram os 

conglomerados de Calonda. Durante o Cenozoico estes diamantes foram incorporados nos 

cascalhos da base do Kalahari que mais tarde foram recobertos pelas areias do mesmo sistema. 
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3.1.1. Geomorfologia 

De acordo com os Serviço Geológicos de Angola, (1992). Angola é um país com características 

específicas de relevo, o relevo do território de Angola, consoante o tipo de desenvolvimento, 

características específicas da constituição geológica, estrutural, neotectónica e a natureza de 

processos exógenos está subdividida em duas partes: Ocidental e Oriental.  

As unidades morfológicas mais importantes da parte oeste são o Planalto Central (com cotas de 

1100 à 1200m), a planície do Maiombe com relevo pouco acidentado, a zona em cordilheira do 

Zenza-Longe, a planície ondulada Kwanza-Longe e a planície de Cuango, fortemente acidentada. 

Na planície de Cuango está encaixada a depressão de Cassanje, limitada em quase toda a sua 

extensão tectónica com altitudes de 200m e mais, apresentando a sua superfície, levemente 

ondulada, cotas absolutas de 600 à 800m, chegando a atingir por vezes 1000m. A característica 

especial das referidas áreas é a diminuição das cotas absolutas a partir do Planalto Central para 

norte, em direção ao vale do rio Zaire (Congo), apresentando desníveis de 1500m à 400-800m. As 

referidas unidades geomorfológicas sobressaem numa faixa relativamente estreita (de 15 à 30 km) 

da planície litoral que se alarga até 80-140 Km nas áreas deltaicas dos rios kwanza e Zaire. As 

cotas absolutas da planície litoral não ultrapassam 300 m, separada do Planalto Central por uma 

área com relevo escalonado, formado por uma série de degraus provenientes de denudação 

tectónica. O degrau mais imponente, chamado “Grande Escarpa”, está fortemente dissecado pela 

rede hidrográfica e é identificado como "Cadeias de montanhas marginais" de Angola com o ponto 

mais alto do País, no Morro de Moco (2610 m). 

Regra geral, a fisiografia das unidades morfológicas referidas não é uniforme, sendo variáveis o 

grau de dissecação, a largura e a altitude dos interflúvios, a morfologia dos vales dos rios, o 

escarpado das vertentes, etc. Destacam-se serras isoladas, maciços montanhosos, “inselbergs” e 

planaltos que muitas vezes têm a sua própria designação local. 

O leste do País é caracterizado pelas planícies extensas e de cotas elevadas: o “plateau" da Lunda 

(de 1400 a 1600 m a Sul e de 500 a 700 m a Norte), entalhado por vales de grandes rios e 

interflúvios de direção N-S. Os dois casos de estudo do presente trabalho localizam-se nesta 

unidade geomorfológica; a planície sudeste (com cotas absolutas até 1600m a NW e de, 

aproximadamente, 1000m a Sul e Leste), com largos vales de declives suaves e interflúvios, 

orientados principalmente segundo W-E e S-E. Nas proximidades da fronteira leste de Angola, fica 

a depressão da Cameia-Lumbate de fundo achatado, com cotas de 1090m a 1140m; a Sul do país 

encontra-se a planície pluvial do Cunene com cotas absolutas de 1100 a 1200m. Na margem 

direita do rio Zambeze encontra-se a elevação de formas suaves e arredondadas do Alto Zambeze, 

de extensão relativamente pequena, com cotas absolutas de 1200 a 1600m. Esta elevação fica 

delimitada na sua extremidade noroeste por uma escarpa íngreme de 200 m de altitude.  

Na Figura 23 apresenta-se o esboço geomorfológico de todo território angolano, que como referido 
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anteriormente está dividido pela Parte Ocidental (I), Parte Oriental (II) e Outras convenções 

(III). 

 

Figura 23 - Esboço das unidades geomorfológicas do território de Angola. Parte Ocidental (I): 1 - planalto 

Central; 2 - cadeia de montanhas marginais de Angola; 3 - planície do Maiombe com relevo pouco acidentado; 

4 - zona em cordilheira do Zenza - Loge; 5 - planície ondulada do Cuanza - Longe; 6 - planície fortemente 

dissecada do Cuango; 7 - depressão de Cassanje, 8 - depressão litoral. Parte Oriental (II): 9 - "plateau" da 

Lunda; 10 - planície leste; 11 - planície proluvionar do Cunene; 12 - depressão de Cameia - Lumbate: 13 - 

elevação do Alto Zambeze. Outras convenções (III): 14 - os mais importantes degraus formados por efeitos 

de tectónica e denudação; 15 - limite entre as partes oriental e ocidental, (Serviço Geológico de Angola, 1992). 

 3.1.2. Hidrografia 

Os aspetos relativos à morfologia fluvial são importantes para a descoberta de depósitos primários 

e secundários de diamantes, nomeadamente pelo entendimento da morfologia dos canais fluviais 

e dos seus padrões de drenagem. Com base na análise destes aspetos podemos estabelecer, 

quais os canais a que devemos prestar mais atenção bem como as relações que estes têm com 

as estruturas geológicas, tectónica, entre outros. A maior parte dos depósitos secundários de 

diamantes em Angola é formada pelo transporte dos sedimentos ao longo das correntes das águas 

das bacias hidrográficas. Para entender melhor a localização dos depósitos aluvionares é 

necessário conhecer alguns rios, pois são estes rios que cruzam os kimberlitos e outras formações 

geológicas possibilitando a remoção dos diamantes e a posterior seleção. Na Figura 24 2) 

apresentam-se os principais rios existentes em Angola. 

A rede hidrográfica de Angola, está intimamente ligada ao relevo, é bastante densa. Predominam 

rios de escoamento impetuoso, muitas vezes apresentando quedas de água. Pode-se subdividir a 

hidrografia de Angola em quatro setores principais Figura 24: 
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a) Setor atlântico, com os rios Chiluango, Zaire ou Congo, Bengo, Kwanza, Queve ou Cuvo, 

Catumbela e Cunene;  

b) Setor do Zaire, ao norte de Angola, com os rios Cuango, Kassai, e seus afluentes, Cuilo, 

Cambo, Lui, Chicapa e Luachimo;  

c) Setor do Zambeze, ao qual pertencem os rios a Leste de Angola, como os afluentes do 

Zambeze, Luena, Lungué-Bungo e Cuando;  

d) Setor do Kalahari, com numerosos rios intermitentes, de entre os quais o Cubango e seus 

afluentes Cuchi e Cuíto.  

Em quase todo o país a precipitação nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro é quase nula, 

gerando escoamentos muito baixos ou nulos nestes meses. Nas bacias litorais mais a sul apenas 

ocorre algum escoamento nos meses de Fevereiro, Março e Abril, ficando os rios praticamente 

secos nos restantes meses do ano. Esta situação não ocorre nos rios Cunene, Cuvelai, Cubango 

e Cuando, que são rios permanentes, devido aos caudais gerados a montante; porém, os afluentes 

destes rios nos troços de jusante estão secos na maioria dos meses do ano - Figura 24 1). Os 

casos de estudo deste trabalho enquadram-se no Setor do Zaire, verificando-se aí um escoamento 

médio anual de 300 a 600 mm. 

 

 

Figura 24 - 1) Escoamentos de todo território de Angola (José, Francisco, Maria João, & Hermenegildo Keane, 

2010); 2) Principais Rios de Angola, (ilprimatonazionale, 2017). 

3.2. Jazigos de diamante de Angola 

A geologia dos diamantes é a geologia da rocha transportadora (kimberlito) e da formação de 
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depósitos secundários a partir daquela rocha, em resultado de sucessivos ciclos erosivos.  

De acordo Parra, (1995), depois da instalação dos kimberlitos, provavelmente até ao mesmo 

tempo, uma forte erosão atingiu grande área de Angola. Esta peneplanação, muito lenta, foi 

interrompida por movimentos epirogénicos associados à formação de fossas ou cavidades 

tectónicas; a parte superior das ocorrências kimberlíticas foi preservada nas zonas de abatimento, 

enquanto que os - kimberlitos situados nas zonas sobrelevadas foram mais erodidos e os seus 

diamantes distribuídos pelas rochas conglomeráticas da Formação Calonda e da base do sistema 

kalahari. Foi a expensas destas rochas grosseiras que se formaram sucessivamente depósitos 

diamantíferos eluvionares (cascalhos dos planaltos e das vertentes) e aluvionares (terraços, 

planícies aluviais e leitos dos rios atuais). 

Segundo Parra, (1995) os jazigos de diamantes de Angola, classificam-se em: 

a) Kimberlitos sob a forma de chaminés e raros eluviões, diretamente associados a esta fonte 

primária dos diamantes. 

b) Rochas-armazém de diamantes, sobretudo os conglomerados da Formação Calonda e, 

mais raramente, os conglomerados da base do Sistema Kalahari, cuja génese pressupõe 

a presença de kimberlitos diamantíferos, movimentos epirogénicos, sua erosão e clima 

semidesértico. 

c) Cascalhos dos planaltos e de vertentes. 

d) Depósitos de terraço, de planícies aluviais e de leitos de grandes e pequenos rios.  

Em breve resumo, a destruição dos kimberlitos libertou diamantes que se incorporam nas rochas 

detríticas. Em seguida a erosão destas rochas alimentou outros depósitos mais recentes. 

As Areias Ocres e as areias retransportadas do Kalahari cobrem mais de metade do território de 

Angola, o que dificulta a prospeção dos kimberlitos e dos conglomerados Calonda. A exploração 

dos diamantes tem incidido principalmente sobre depósitos aluvionares e nas partes mais 

acessíveis e ricas das rochas-armazém (Formação Calonda) (Parra, 1995). 

Na Figura 25 1) estão ilustradas as principais províncias kimberlíticas do país e as ocorrências de 

jazigos aluvionares. Na Figura 25 2) é apresentada a localização de algumas minas ativas 

existentes em Angola, sendo a maior parte concentrada nas províncias da Lunda Norte e Lunda 

Sul. 
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Figura 25 1) - Depósitos e ocorrência de diamantes em Angola (Chambel, Caetano, & Reis, 2013). 2) - 

Localização de algumas minas de diamantes ativas em Angola (Chambel, Caetano, & Reis, 2013) adaptado 

pelo autor. 

3.2.1. Províncias kimberlíticas e jazigos primários nas Lundas 

A maior parte das províncias angolanas contêm pelo menos um jazigo de diamantes seja primário 

como secundário, mas para este trabalho o foco prende-se mais para as províncias da Lunda norte 

e sul, visto que são as regiões de Angola onde encontram-se as minas que teremos como caso de 

estudo. 

As províncias da Lunda (Norte e Sul), no nordeste de Angola, são conhecidas como regiões 

diamantíferas desde o início do século XX. Pelo fato de serem regiões extremamente ricas em 

diamantes. Um aspeto favorável a considerar na geologia das Lundas é o facto de se encontrarem 

todos os tipos de minerais satélites do diamante, o que se torna bastante útil nos programas de 

prospeção.  

Tendo em vista a enorme potencialidade diamantífera destas regiões (Lunda sul e norte), o 
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presente trabalho consiste em dar a conhecer a exequibilidade de alguns projetos mineiros 

situados nas Lundas. Para explicar aquela potencialidade, é necessário conhecer a geologia da 

região e perceber melhor o processo de formação dos depósitos, melhorar o nível de certeza e 

consequentemente despertar o interesse dos investidores com vista a ajudar a potencializar o setor 

dos diamantes no país. 

Os jazigos de diamantes das Lunda (Sul e Norte), estão todos ligados a kimberlitos de idade 

cretácica. Nas Lundas existem importantes níveis de rochas-armazém diamantíferas 

sensivelmente contemporâneas ou muito pouco posteriores às intrusões kimberlíticas do 

Cretácico. São principalmente as rochas conglomeráticas da Formação Calonda e também as da 

base do sistema Kalahari. Em alguns casos não é possível distinguir com segurança estas 

formações. 

Os primeiros kimberlitos descobertos em Angola fazem parte das províncias das Lundas (Sul e 

norte) situadas no nordeste do país. Estes kimberlitos, que são os mais mineralizados em 

diamantesxxz até hoje encontrado em Angola, estão ligados ao cinturão vulcânico de Angola onde 

se formaram os depósitos sedimentares da Formação Calonda e os cascalhos diamantíferos mais 

recentes donde provem uma grande parte da produção de diamantes angolana. A província 

kimberlítica do Nordeste da Lunda compreende 78 ocorrências situadas entre as latitudes de 8° e 

9° 30' Sul e as longitudes de 20° e 21° 30' Este, repartidas por 4 campos: Camutué, Calonda, 

Camatchia e o Lôva (Parra, 1995) 

Os kimberlitos aparecem geralmente em grupos, predominantemente sob a forma de chaminés e 

raros diques. A forma e dimensão dos diatremas varia muito, e certas chaminés são muito grandes, 

até cerca de 90ha. Petrograficamente estão representadas todas as variedades de kimberlitos 

eruptivos propriamente ditos e de brechas, bem como de tufos. Em duas ocorrências kimberlíticas, 

o Camafuca-Camazambo e o Camagico, devido à subsidência local, a espessura dos tufos atinge 

cerca de 150 metros. Certas chaminés de kimberlitos estão mineralizadas com diamantes, por 

vezes com teores económicos. 

Desde a descoberta do primeiro kimberlito angolano, em 1952, pela Diamang, até ao final de 1975, 

os trabalhos de prospeção e pesquisa da Diamang, Condiama e do Oestediam permitiram localizar 

553 ocorrências de kimberlitos que se repartem por 9 províncias: (1) Nordeste da Lunda; (2) 

Cuango, Cuilo e Luangue; (3) Cuanza; (4) Huambo; (5) Longa; (6) Cassinga; (7) Chibemba; (8) 

Cunene; (9) Cuando, Cubango e Luio, (Parra, 1995). 

Os conhecimentos acumulados durante cerca de 60 anos de desafiadores trabalhos de prospeção 

e pesquisa, efetuados quase na totalidade pela Diamang e pela Condiama, permitiram: definir bem 

algumas destas províncias kimberlíticas, enquanto que outras ainda não foram completamente 

estudadas, e assinalar também prováveis campos de kimberlitos. 
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Muitas destas ocorrências são chaminés kimberlíticas que apresentam grandes dimensões e estão 

mineralizadas em diamantes. Os únicos jazigos primários que foram superficialmente explorados 

pela Diamang são: Camutué, Camafuca-Camazambo, Caixepa, Catoca, Chihungo, Caindjamba e 

o Camuazanza.  

As principais chaminés da província kimberlítica do Nordeste das Lunda localizam-se nas bacias 

hidrográficas dos rios Chicapa e Luachimo, separados por um interflúvio com cerca de 30 Km. No 

vale do Luachimo conhece-se o campo do Camutué que é constituído por 19 ocorrências 

kimberlíticas repartidas pelos seguintes grupos: (1) a norte, o grupo Sangamina; (2) na parte 

média, o grupo Cariué; (3) a sul, o grupo do Camutué. Dele fazem parte: as chaminés Sangombe, 

Camutué I e II, Mucuze, Caitondo, Muenze, Capombo, Sachipita, Caixepa I e II e Sacuango. A 

maior chaminé deste grupo, denominada Camutué I, situa-se na bacia hidrográfica do Goege, 

afluente da margem direita do Luachimo, cerca de 7 Km a leste ido Lucapa (Parra, 1995). 

Ao longo do vale do rio Chicapa, escalonam-se os campos de kimberlitos de Calonda, Camatchia 

e Lôva. O campo de kimberlitos de Camatchia situa-se mais a sul na área de confluência do Luó 

com o Chicapa e compreende 18 ocorrências. A Tabela 5 ilustra os teores de alguns kimberlitos 

mineralizados das Lundas. As ocorrências kimberlíticas diamantíferas conhecidas necessitam de 

muito mais sondagens e ensaios, a fim de avaliar o seu potencial económico. Mesmo os kimberlitos 

mais importantes e melhor conhecidos necessitam de mais amostragem, ensaios e planeamento 

de exploração, antes de poderem entrar em exploração. 

O futuro da produção de diamantes de Angola nas Lundas dependerá principalmente dos jazigos 

de kimberlitos, das rochas-armazém Calonda e de leitos de grandes rios. É seguro concluir-se que 

ainda estão por descobrir, dentro dos limites da província kimberlítica do Nordeste da Lunda, várias 

ocorrências de kimberlitos com interesse económico. 

Tabela 5- Alguns kimberlitos angolanos e respetivos teores, (Parra, 1995). 

Bacia hidrográfica 
do Luachimo 

Teor 
médio 
ct/m3 

 Bacia hidrográfica do 
Chicapa 

Teor 
médio 
ct/m3  

Caixepa 0,24  Camafuca-Camazambo 0,25 

Camutué I 0,20  Chihungo 0,78 

Capombo 0,13  Caquele 0,20 

Sangamina 0,10  Caindjamba 0,50 

   Camuanzanza 0,69 

   Camatchia (Luó) 0,89 

   Camagico (centro) 0,89 

   Lunhinga II 0,20 

   Catoca 1,29 

   Nachitango II 0,18 
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3.2.2. Jazigos secundários (aluvionares) – Lundas (Norte e Sul) 

O teor e a qualidade dos jazigos até agora explorados têm dado uma reputação invejável a Angola 

enquanto produtor de diamantes. Apesar de alguns decréscimos das reservas nas regiões 

tradicionais, como é o caso do Lucapa (Lunda Norte), permanecem ainda reservas de diamantes, 

assegurando um fluxo de diamantes com origem nesse tipo de depósitos. Os diamantes de jazigos 

de origem aluvionar representam uma fatia importante, embora decrescente, do valor da produção 

mundial. O estudo das características destes jazigos, nomeadamente a granulometria média dos 

diamantes que neles ocorrem, é importante, não só pela sua influência direta na valorização destes 

jazigos, mas também, pelas indicações que podem dar à prospeção de jazigos primários.  

Os jazigos secundários de diamantes resultam da distribuição natural dos jazigos primários ou de 

jazigos secundários preexistentes (como é o caso da formação Calonda nas Lundas, Angola), e 

do transporte e deposição dos respetivos sedimentos. Em virtude da sua resistência química e 

mecânica, os diamantes são transportados até longas distâncias, depositando-se sempre que as 

condições hidrodinâmicas do curso de água que às transportam assim à permitirem. Quando o 

curso de água perde velocidade, os materiais depositam-se em depressões ou armadilhas 

geológicas. Primeiro depositam-se as partículas mais densas (cascalho, minerais pesados, como 

diamantes) e, posteriormente, depositam-se os materiais menos densos (areia e argilas).  

Apesar da sua resistência química e mecânica, o transporte de diamantes por meio da água tem 

importantes consequências económicas. Os diamantes são frágeis ao choque, durante o 

transporte nos rios e tendem a ser discriminados ao longo dos percursos fluviais. Os que ostentam 

defeitos ou imperfeições partem com mais facilidade e como consequência reduzem de tamanho. 

Os melhores sobrevivem à seleção natural e podem ocorrer em locais bem distantes da sua 

origem. É em parte, este aspeto que justifica a elevada qualidade dos diamantes aluvionares de 

Angola e o seu elevado valor unitário (Chambel et al, 2013).  

Os fenómenos que estão na génese dos jazigos secundários (aluvionares) de diamantes são 

simples, o que não quer dizer que os diamantes de um determinado jazigo tenham apenas uma 

origem. Existe uma tendência para o agrupamento das estruturas primárias (chaminés 

kimberlíticas ou lamproíticas), daí que uma dada bacia hidrográfica possa intercetar mais do que 

uma estrutura mineralizada. Por outro lado, os fenómenos de destruição e transporte das rochas 

dão origem a novos ciclos de transporte e deposição de diamantes, podendo modificar 

enormemente as características das mineralizações originais. A mineralização em diamantes dos 

jazigos aluvionares tem por isso características muito específicas e que implicam uma 

aproximação cuidada quando se pretende avaliar os seus recursos e reservas (Chambel et al, 

2013). 

Os jazigos secundários são atualmente objeto principal de exploração diamantífera. São 

produtivos os depósitos de aluviões atuais da maioria dos rios da Província da Lunda-Norte, 
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nomeadamente Luembe, Chiumbe, Luachimo, Chicapa, Cuango.  

Os rios e ribeiros do NE de Angola são locais de grande interesse económico, são também os que 

mais foram estudados. Desta forma, podemos apresentar com grandes potencialidades os rios 

Kassai, Luembe, Luena, Chiumbe, Luachimo, Lóvua, Luxico, Luangue, Chicapa, Luo, Lapi, 

Cacuílo, Kwango, Lué, entre muitos outros rios e ribeiros afluentes com grande interesse 

económico (Sêco,2009). Existem também outros locais de grande interesse em Angola, 

nomeadamente: 

 Regiões de Andulo (Bié), Huambo, Kwanza Sul: os rios Kwanza e Gango e seus rios e 

ribeiros afluentes. 

 Regiões de Huambo, Cunene: rio Cunene, Cubango e os seus rios e afluentes 

respetivamente. 

 Regiões de Cuvango, Chitembo e Kuito, região centro de Angola, província de Huila, Bié 

e parte NW da província de Kuando Kubango: o rio Cubango, Kwanza e os seus rios e 

ribeiros afluentes respetivamente. 

 Regiões entre Nankova e Mavengue, região a SE de Angola, província de Kuando 

Kubango: rio Kuito e seus rios e ribeiros afluentes respetivamente. 

Na Figura 26 mostra-se uma proposta de modelo de formação para os depósitos secundários no 

nordeste de Angola. 

 

Figura 26 - Modelo Conceptual de jazidas de diamantes de Angola, (Pereira, 1995), adaptado pelo autor. 
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4. Metodologia de estudo de avaliação económica da mineração de 

jazigos de diamantes 

4.1. Preços 

A atividade mineral está sujeita a ciclos de valorização/depreciação, tendo em conta 

principalmente as oscilações nos preços dos bens minerais. Existe dificuldade de previsão dos 

preços dos bens minerais. Isso foi observado recentemente, quando os preços sofreram uma 

queda em função da crise financeira mundial, com perspetiva de recessão económica e redução 

da procura, principalmente nos Estados Unidos e União Europeia. 

De acordo com RUDENNO, (2009), a incerteza gerada pela volatilidade do preço de uma 

determinado bem mineral e as taxas de câmbio são preocupantes para a gestão de uma empresa 

mineira, por causa do possível impacto negativo sobre a receita e, consequentemente, na 

rentabilidade de uma empresa e seus projetos. A receita é obtida através do resultado da 

multiplicação do preço pelo volume do bem mineral, expressa numa unidade de valor, geralmente 

dólares americanos. A complexidade na determinação dos preços é motivo de muitos estudos ao 

longo dos anos, pois são muitos os fatores intervenientes na formação dos preços. A previsão de 

preços é por isso uma das tarefas mais difíceis na análise dos projetos mineiros. 

Os preços dos bens minerais são formados pela lei da procura e oferta, mas existem outros fatores 

envolvidos: escassez, a natureza de uma determinada substância mineral, custo de obtenção do 

bem mineral e a existência de produtos concorrentes e de substitutos. O preço ideal para a venda 

de uma substância mineral é aquele que cobre os custos de produção e proporciona o retorno 

desejado a um investimento de mineração.    

Os preços é, sem dúvida, o fator mais relevante na avaliação económica e, ao mesmo tempo a 

variável mais complexa de ser estimada. Só em raras exceções, como acontece nos casos em 

que a oferta é atomizada e o bem mineral é abundante, o preço praticado no mercado alcança 

uma relativa estabilidade. Mas mesmo assim a entrada em operação de uma grande mina pode 

provocar desequilíbrio entre a oferta e a procura, e consequentemente alterar o preço (Júnior, 

2011). Mas no caso dos diamantes isto dificilmente acontece, porque o preço dos diamantes 

depende mais fortemente das suas especificidades, tendo em conta as suas propriedades 

exclusivas em comparação com outras substâncias minerais (situação idêntica observa-se 

também com outras gemas). 

Para uma pedra individual de diamante, o preço é determinado com base em vários critérios 

incluindo cor, limpidez, forma e tamanho, tendo em conta um catálogo de preços de cada 

propriedade que é revisto e atualizado várias vezes por ano após cada venda (Diavik Diamond 

Mine, 2015). 
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Segundo Júnior, (2011) na avaliação económica de projetos de mineração, o preço da substância 

mineral exerce um papel substancial merecendo uma atenção especial. Resultados não 

condizentes com a realidade podem ocorrer na análise económica e um desvio no preço de um 

bem mineral pode alterar substancialmente o resultado dessa análise. Por um lado, um preço 

sobrestimado pode proporcionar um retorno duvidoso do projeto, por outro lado um preço 

subestimado pode implicar rejeição de um projeto que poderia ser um investimento rentável. 

A De Beers teve sempre um papel importante na valorização dos diamantes. Apercebendo-se de 

que a flutuação do preço dos diamantes, que seria normal em quase todas as outras matérias-

primas, particularmente em período de recessão económica, abalaria a confiança do consumidor. 

Além disso quando é procurado como um produto de luxo, representa também um meio de 

investimento e de entesouramento. Por estas razões a política da De Beers foi, por conseguinte, 

a de procurar a estabilidade dos preços, ajustando em função da procura, a categoria dos 

diamantes brutos fornecidos aos centros de lapidação, continuando, em simultâneo, a comprar 

aos países produtores para “enxugar” continuamente o mercado. 

Os desafios para a indústria de diamantes a nível mundial são enormes e as previsões a longo 

prazo mostram que a procura de diamantes irá suplantar a oferta. Uma das razões a ser 

considerada é o crescimento elevado de consumidores devido o surgimento de economias 

emergentes no continente asiático ao lado dos consumidores tradicionais de diamantes como os 

Estados Unidos. Além disso, muitos poucos jazigos foram descobertos nos últimos oito anos e, 

isto tem provocado uma diminuição na produção mundial de diamantes, este cenário provocará 

um aumento dos preços dos diamantes a longo prazo.  

A Tabela 6 mostra os preços dos diamantes dos países produtores em vários anos. O preço do 

diamante varia de país para país, de mina para mina e de ano para ano. Os diamantes são 

exclusivos, pois a população de diamantes de uma mina é diferente da população de diamantes 

de uma outra mina, isto deve-se pelo fato de não terem o mesmo “ADN”, a origem de um 

determinado diamante é também muito importante para o combate do tráfico, em particular dos 

chamados diamantes de sangue. Como já foi referido no princípio do trabalho, o preço dos 

diamantes depende fortemente da sua qualidade. Na definição dessa qualidade entram vários 

fatores intrínsecos, para além das tendências económicas, como são: ausência de inclusões ou 

fratura, cor, morfologia, peso, fluorescência (Diavik Diamond Mine, 2015). A título de exemplo, 

note-se na Tabela 6 os valores extremamente elevados dos diamantes do Lesoto, Namíbia e 

Libéria, que se destacam a nível mundial no período 2004 - 2015.Esses valores devem-se à 

qualidade dos diamantes que são extraídos nestas regiões. 

Na Figura 27 mostra-se a evolução dos preços dos diamantes em Angola no período de 2002-

2016, que varia de jazigo para jazigo. Em Angola existem mais projetos de explorações 

secundárias do que primárias e, por outro lado, é habitual que os diamantes de origem aluvial 

sejam de maior qualidade, como referido atrás, e consequentemente, mais caros em relação aos 
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diamantes provenientes dos kimberlitos.  

Tabela 6 - Preços dos diamantes em bruto USD por ct de cada país (produtores), (Chambel L. , 2017).  

 

 

Figura 27 - Evolução dos preços dos diamantes angolanos (Chambel L. , 2017).  
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4.2. Mercado  

Segundo o relatório da Diavik Diamond Mine, (2015) o mercado dos diamantes brutos é diferente 

dos mercados convencionais (outros mercados de commodities), por várias razões tais como: 

 As características dos produtos não são homogéneas e têm uma ampla gama de tamanho, 

cor e qualidade em números infinitos de combinações; 

 Nenhuma norma acordada é usada para classificação dos diamantes; 

 Os preços de negociação não são publicados ou aferidos; 

 Cada vendedor tem acordos de venda e comercialização de propriedades que são 

intencionalmente não transparentes por razões concorrenciais; 

 A cadeia de valor não é transparente em termos de valor acrescentado de diamantes 

brutos para gemas lapidadas, destinadas à joalharia.   

O estudo de mercado é um fator determinante para o sucesso de um projeto mineiro. A análise de 

mercado permite definir a escala de produção ótima, avaliar o preço e os consumidores para os 

bens minerais produzidos. O estudo de mercado deve incluir ainda previsões sobre a direção que 

deverá tomar o preço dos produtos, a sua procura e a sua oferta, fatores artificiais de mercado 

determinados por políticas governamentais, etc. 

Quando se pensa na análise de mercado, algumas questões devem ser levantadas. As respostas 

devem ser realistas, a fim de proporcionar uma correta medição dos resultados económicos de 

uma alternativa de investimento. Assim: 

1. A quem vender? O mercado deverá receber o produto mineral; 

2. Qual o preço? Deve prever-se o preço do bem mineral, a partir da análise de mercado, 

com base nas reservas exploráveis determina-se a escala de produção; 

3. Quanto produzir? Conhecer a procura da bem mineral, e analisar a oferta de produtos 

similares ou substitutos. Analisa-se a concorrência, a fim de conhecer melhor o mercado. 

2011 e 2012 foram anos de montanha-russa (oscilações) para o mercado mundial de diamantes. 

A crise financeira de 2008-2009 atingiu também o mercado mundial dos diamantes, provocando 

uma redução no consumo mundial de diamante. Desde então, o setor passou por uma leve 

recuperação. Estima-se que a produção global em bruto cresceu 9% entre 2009 e 2010 

alcançando 128,45Mct. 

A recessão mundial, que afetou o mercado dos diamantes, foi caracterizada por demissões, 
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falências e encerramentos. Um dos exemplos destes acontecimentos é a indústria em Surat, Índia, 

que foi particularmente afetada, com 50.000 postos de trabalho perdidos e 30% a 50% das fábricas 

de transformação de diamantes fechadas, Ahmed (2009 apud Gem Diamond LTD;VENMYN RAND 

(PTY) LTD, 2011). Na Figura 28 mostra a queda da produção mundial durante o ano de 2008 e 

2009. 

No entanto, a indústria do diamante revela uma clara estabilidade e as recontratações (embora 

em níveis salariais mais elevados na Índia) está a ter lugar na sequência do aumento da procura 

de diamantes lapidados. Os bancos também têm mais confiança no financiamento daqueles que 

requerem fundos para montar instalações de lapidação e aquisição de diamantes brutos para 

lapidar. 

 

Figura 28 – Evolução da Produção mundial de diamantes (em Mct), (Chambel L. , 2017),adaptado pelo autor. 

Segundo a De Beers, (2012) os preços dos diamantes em bruto cresceram rapidamente durante 

o primeiro semestre de 2011.Mas para a De Beers, 2011 foi um ano de duas metades, porém, um 

extraordinário crescimento observado no primeiro semestre e arrefecimento durante a segunda 

metade do ano. A incerteza na economia global afetou a taxa de crescimento (a compra dos 

consumidores abrandou) e a liquidez nos centros de corte foi restringida. 

A Trans Hex  também viveu um cenário de irregularidade de preços de diamantes, sofreu uma 

queda nos preços de mais de 15% no último trimestre de 2011, sob a influência da crise financeira 

na zona euro e, de um nivelamento da procura na China. No primeiro trimestre de 2012, houve um 

ligeiro crescimento nos preços dos diamantes. O comércio dos diamantes permaneceu lento e as 

incertezas persistiram (TRANSHEX., 2012).  

A procura de alta qualidade e uma política "limpa" fez com que a Diavik Diamond permanecesse 
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forte desde a entrada em operação da sua mina em 2003 no mercado internacional de diamantes, 

salvo o efeito do breve colapso mundial em 2008/2009 durante a crise financeira global. A 

recuperação do mercado foi rápida, combinadas com os esforços de marketing, volumes de 

vendas e preços (Diavik Diamond Mine, 2015). 

Enquanto o mercado era afetado por preocupações sobre a evolução da situação financeira na 

zona euro e de um crescimento mais lento da economia chinesa, os países produtores de 

diamantes como a Rússia, Canadá, Angola, Botswana e a Austrália procuravam definir políticas 

para adicionar mais valor à sua produção de diamantes em bruto. Apesar dos esforços destes 

países, registaram-se graus variados de sucesso, com os governos de vários países a remodelar 

o setor de acordo com os seus interesses e, por isso, a criar distorções nos mercados, 

frequentemente com consequências não intencionais. 

O mercado Americano de diamantes é a chave para a indústria de diamantes, sendo responsável 

por cerca de 40% da procura global em valor. Os EUA têm sido durante muito tempo o maior 

mercado consumidor de joias com diamantes seguidos pelo Japão, na ocasião em que este país 

era uma das economias com maior crescimento mundial. O tempo passou e, hoje, a China é o 

"gigante no Oriente" e, como tal, o segundo maior mercado consumidor de diamantes. Esta 

mudança de paradigma causada por uma economia emergente e diferente, com uma cultura social 

e de negócios diferentes, tornou necessária para mudança de abordagem. O mercado asiático 

está mais centrado na qualidade e no valor, enquanto o mercado Americano está mais centrado 

em volume de ven (Laniado, 2017) 

A revolução económica que teve lugar na China levou à criação de uma classe média, um cenário 

nunca visto antes. A indústria dos diamantes continua muito na alçada da De Beers como guardião 

da indústria e como responsável de comercialização dos diamantes. Dentro da comercialização 

de diamantes na china, o principal condutor foi o diamante em anel de casamento (contrariamente 

ao anel de noivado de diamante nos EUA). Para atingir os níveis de consumo atuais, o mercado 

chinês, com o contributo da De Beers, teve que apostar forte na promoção do uso de joias com 

diamantes. A campanha concentrou-se sobre as principais cidades, iniciando em Xangai e Pequim, 

e rapidamente se tornou num grande sucesso. A partir dessas duas cidades centrais que, 

facilitaram a expansão para outros pontos do país. A procura de diamantes provenientes da China 

começou a crescer e focou-se na qualidade. Esta procura de diamantes no mercado Chinês afetou 

a disponibilidade de diamantes em outros mercados de consumo (Laniado, 2017). 

A atividade de extração de diamantes irá manter a luta contra a pressão competitiva e ameaças 

de integração vertical dos seus fornecedores e clientes. A rentabilidade destas empresas 

(produtoras de diamante) é ainda sublinhada pela comoditização dos diamantes, com intercâmbios 

e aberturas de preços online num futuro próximo (TRANSHEX., 2012). A Figura 29 a seguir mostra 

a produção mundial de diamantes em MUSD. 
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Figura 29 - Produção mundial de diamantes (MUSD), (Chambel L. , 2017), adaptado pelo autor. 

A estratégia que está a ser adotada pelos países produtores de diamantes com vista a estabilizar 

o mercado, é a diminuição da oferta resultando assim num aumento da procura e 

consequentemente a valorização do produto. Para tal os grandes produtores de diamantes terão 

de reduzir a disponibilidade de diamantes para venda, ou seja, criar stock, em vez de diminuir os 

seus preços para manter a integridade do mercado. 

A produção mundial de diamantes é amplamente dominada por dois grandes produtores, a Anglo 

American (De Beers) e a Alrosa (Empresa Russa). As duas representam um volume estimado em 

70% da oferta mundial. São seguidos pela Dominion Diamond Corporation, Rio Tinto Diamonds, 

Petra Diamonds, Gem Diamonds e Lucara Diamond Corporation (Lucapa Diamond Company, 

2016). 

4.3. Métodos de Exploração 

A seleção do método de exploração é um dos principais elementos em qualquer análise económica 

de uma mina e sua escolha permite o desenvolvimento das operações mineiras. Numa etapa de 

maior detalhe, pode constituir-se como fator preponderante para uma resposta positiva do projeto. 

A seleção imprópria tem efeitos negativos na viabilidade da mina. O método selecionado deve ser 

seguro e produzir condições adequadas para os funcionários e funcionamento da mina: Deve 

ainda possibilitar a redução dos impactos causados ao meio ambiente, permitir condições de 

estabilidade durante a vida útil da mina, e ser flexível. A adaptação infra-estrutura disponível às 

condições geológicas particulares, a natureza das formações geológicas deve proporcionar o 

máximo de produtividade e reduzir os custos unitários. 

O processo de mineração de diamante varia de acordo com geometria do corpo mineralizado, teor 
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e distribuição espacial dos diamantes, profundidade a que se encontra o corpo. A mineração de 

diamante em depósitos primários (kimberlitos) é geralmente distinta da utilizada em depósitos 

secundários aluvionares. Existem muitos métodos de mineração, que são escolhidos de acordo 

com os parâmetros citados anteriormente. 

A mineração do kimberlito da Sociedade Mineira de Catoca, até ao presente momento, é realizada 

a céu aberto. Utiliza-se um sistema de mineração em bancadas com escavação por avanços em 

degraus e transporte rodoviário, efetuado por camiões pesados basculantes de 40 e 100 toneladas 

(Sêco, 2009). 

A mineralização diamantífera aluvionar é controlada pela morfologia e pelas estruturas 

sedimentares, onde os diamantes aparecem concentrados em depressões ou armadilhas 

morfológicas. É frequente o uso de imagem de alta resolução, permitindo a delimitação das 

formações aluviais e a identificação de características morfológicas de interesse, importante para 

definir a metodologia viável de mineração dos depósitos. Este método tem a menor relação 

custo/resultados (Chambel, at al, 2013).  

Quanto às minas fluviais de diamantes os métodos de mineração utilizados com maior frequência 

são:  

 Dragagem: Consiste em desmontar ou extrair sedimentos e rochas no fundo de massas 

de água, através de equipamentos denominados "dragas". Estes equipamentos operam 

em sistemas adequados ao material a ser dragado e ao modo como este está distribuído. 

As restrições que este método tem é de que não pode ser efetuado a dragagem de 

cascalho diamantífero com cotas muito superiores às dos cascalhos presentes no leito 

original do rio. 

 Um outro método utilizado na exploração de diamante de jazigos secundários do leito dos 

rios consiste na realização do desvio do traçado do próprio rio, através da construção de 

um canal de desvio, seguido da exploração do cascalho (remoção do estéril por equipas 

de draglines e camiões e do cascalho por retroescavadoras). 

4.4. Custos, Benefício e Risco 

A avaliação de explorabilidade de um depósito mineral assemelha-se a uma balança de três 

pratos: riscos, benefícios e custos. O peso relativo a cada uma destas variáveis permite determinar 

a explorabilidade de um depósito mineral (Chambel, Luís, 1993).  

Dentro da avaliação da explorabilidade de um depósito mineral, particularmente os depósitos 

diamantíferos, o risco merece um tratamento mais detalhado. O conceito de risco ajuda a 

compreender e a lidar com os perigos e as incertezas da explorabilidade dos depósitos minerais. 

A avaliação de custos/benefício e de riscos deve-se sobretudo ao fato de que os custos e 
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benefícios provenientes da exploração dum jazigo são característicos deste mesmo jazigo.  

A avaliação de custo e benefício tem sido efetuada com base nos principais fatores de grande 

influência nos custos e benefícios das atividades unitárias. Além de outras dificuldades, a indústria 

diamantífera é tradicionalmente muito ciosa das informações respeitantes aos seus custos, pelo 

que se torna difícil apresentar uma análise quantitativa suficientemente e rigorosa. 

4.4.1. Custo, Benefício 

4.4.1.1. Custos de Oportunidade 

O conceito de custos de oportunidade é fundamental na avaliação económica de qualquer projeto, 

e relaciona-se diretamente com o princípio de escassez de recursos. No mundo de hoje os 

recursos existentes não são suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades, por isso, 

quando se opta por usar certos recursos para satisfazer determinadas necessidades, perde-se a 

oportunidade de usá-los para outras necessidades. 

Em termos de investimento, o custo de oportunidade pode ser interpretado como o custo associado 

à escolha de não se investir, diante de uma ótima oportunidade de rendimento. Este conceito deve 

ser levado em consideração no cálculo do custo de capital. 

4.4.1.2. Custo de Capital (Capex) 

Os custos de capital são os custos associados à infraestrutura necessária para a abertura de uma 

mina (lavra e beneficiamento), Compreendem o desembolso feito com vista a gerar um fluxo de 

benefícios futuros, usualmente superior a um ano. Os custos de capitais são estimados após a 

definição da escala de produção, e dos métodos de exploração e beneficiamento. A análise 

cuidadosa destes é de grande importância para as empresas e seus acionistas auxiliando-os na 

tomada de decisão dos investimentos, que pretendem aplicar os seus recursos financeiros com 

vista à maximização do seu lucro. 

Os primeiros anos de um projeto mineiro são essencialmente de investimento, consistindo 

sobretudo na preparação das condições necessárias para garantir o início da produção do bem 

mineral. É nesta altura que se aplicam os investimentos iniciais, que compreendem as despesas 

com a pesquisa ou aquisição da jazida, construção de infraestrutura, etc. 

Os investimentos envolvidos num projeto de mineração são geralmente os seguintes: 

 Gastos com prospeção ou de aquisição do jazigo; 

 Gastos com estudos técnicos e económicos e com os projetos de engenharia; 

 Compras de equipamentos de lavra, beneficiamento e oficinas e sua instalação; 



 

51 

 

 Construção de infraestruturas, tais como escritórios, residências, oficinas, escolas, vias de 

acesso, captação de energia e água, entre outros; 

 Gastos pré-operacionais relativos ao treino de mão-de-obra, início de produção (fase de 

testes); 

 Desenvolvimento da mina. 

Todo capital a ser investido deve passar por uma análise de viabilidade, com vista à avaliação das 

alternativas disponíveis perante o custo de capital. Para atender as necessidades de capital de um 

projeto, as empresas são esforçadas a encontrar fontes de recursos financeiros, os quais podem 

ser alocados de três formas: através do capital próprio da empresa, por meio do empréstimo ou 

financiamento de instituições financeiras (capital de terceiros) ou por combinação de ambos. 

Os empréstimos ou financiamento que as empresas recebem, quer seja de uma instituição 

financeira, quer de uma pessoa, é esperada a devolução da quantia acrescida de juros por meio 

de amortizações (processo de quitar gradualmente uma dívida através de vários pagamentos 

periódicos, denominados prestações). 

4.4.1.3. Custos Operacionais (Opex) 

Os custos operacionais dependem de uma gama de fatores tais como: localização da jazida, 

técnicas de lavra, método de beneficiamento e fatores metalúrgicos e tributos etc. Os custos 

operacionais são os custos diários da produção e do processamento do bem mineral.  

JIMENO & REVUELTA, (1997) argumentaram que os gastos gerais podem ser considerados ou 

não como parte dos custos operacionais e, embora alguns correspondam a um determinado 

processo ou unidade, contemplam-se a um nível corporativo do ciclo completo de produção. Os 

custos operacionais podem ser subdivididos em três categorias: custos diretos, custos indiretos e 

custos gerais: 

 Custos Diretos (Custos variáveis) 

Os custos diretos ou variáveis podem ser considerados como custos primários de uma operação 

e consistem, basicamente, nas contribuições do pessoal e materiais: 

 Pessoal - Supervisão da operação de manutenção e de outros encargos salariais, etc. 

 Materiais - itens como: reposição e materiais de conserto, materiais de consumo: 

combustível, energia e água, matérias-primas entre outros custos. 

 Custos Indiretos (Custos fixos) 
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Os custos indiretos não dependem da produção. Esse tipo de custos pode variar com o 

nível da produção projetada, mas não diretamente com a produção obtida, os principais 

componentes que dizem respeito a este tipo de custos são: 

 Pessoal: administrativo, segurança, técnico, serviço entre outros. 

 Seguros. 

 Depreciação - é definida como a perda de valor que resulta do desgaste de um bem 

material, devido ao efeito do tempo. Pode incorrer de causas técnicas, motivadas 

exclusivamente pelo uso (depreciação funcional) ou pelo decorrer do tempo 

independentemente da utilização (depreciação física). Também pode ocorrer devido a 

causas económicas, derivadas de inovações tecnológicas, queda em desuso, 

disposições legais etc. 

 Juros - o juro pode ser definido como a retribuição futura que um credor espera receber 

pelo não usufruto de uma quantia, quando realiza o empréstimo da mesma por 

determinado período de tempo.  

De acordo com Silva (2007 apud Santos, 2010), as seguintes expressões são válidas 

como definição de juros : 

1) Ganho obtido pela aplicação de um capital 

2) Remuneração do fator capital 

3) Juros (dinheiro pago pelo uso do dinheiro). 

Portanto, a quantia emprestada ou aplicada é chamada de capital , a remuneração 

ou retribuição devida pela utilização do capital é o juro e, finalmente a razão entre 

os juros pagos ou cobrados no fim de um período e o capital inicialmente aplicado, 

que é chamada de taxa de juros. 

Souza, (1995) afirma que a taxa de juros é o parâmetro que mede a intensidade 

dos juros e pode ser mensal, anual, trimestral e semestral, etc. Segundo Silva, 

(2009), taxa de juro deve ser suficiente para remunerar: 

1. O risco envolvido na operação,representado genericamente pela incerteza 

com relação ao futuro; 

2. A perda do poder de compra devido a inflação; 

3. A remuneração do capital, como forma de compensar o adiamento do uso 
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do mesmo. 

 Tributos (impostos, contribuições fiscais etc.) – Os tributos associados às atividades 

mineiras são estabelecidos tendo em conta a legislação mineira vigente em cada país. 

De acordo com (Souza, 1995), existem dois grupos de tributos que afetam os projetos 

de exploração mineira tais como: os diretos que recaem sobre o lucro, e os indiretos 

que recaem sobre as receitas. 

Em Angola, segundo o regulamento do Regime Fiscal para a Industria Mineira (Diário 

da Republica, 1996), o tributo indireto que afeta a receita é o Royalty, que é o imposto 

que incide sobre o valor dos recursos minerais extraídos à boca da mina ou sobre o 

valor dos concentrados produzidos no beneficiamento. 

Para o efeito de cálculos do royalty, o valor dos minerais produzidos será determinado 

em função do preço médio das vendas ou será fixado em função da média das 

cotações internacionais. Para os diamantes nem sempre funciona assim porque a sua 

venda é feito de acordo com as suas especificidades que permitem a sua avaliação 

em termos de valor. As taxas de royalty para Angola são as seguintes: 

1. Pedras e metais preciosos - 5% 

2. Pedras semi-preciosas - 4% 

3. Minerais metálicos - 3% 

4. Outros recursos minerais - 2% 

 Viagens, reuniões etc; 

 Gastos de oficina e serviços; 

 Relações públicas e publicidade; 

 Desenvolvimento e preparação da lavra; 

 Custos Gerais 

Os custos gerais podem ser considerados ou não como parte dos custos operacionais e, 

embora alguns correspondam a um determinado processo ou unidade, contemplam-se a 

um nível corporativo do ciclo completo de produção. Os custos gerais podem ser: 

 Custos administrativos - salários do pessoal de engenharia, gerência e administração 

geral, contabilidade, material consumido, departamento central de planeamento e 

geologia, departamento jurídico e financeiro, despesas de viagem, despesas médicas 
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e hospitalares entre outras. 

 Custos de comercialização - compreendem os salários do pessoal de marketing e 

vendas, estudos de mercados, despesas de viagem e gastos de representação entre 

outros. 

4.4.2. Riscos associado a Exploração Aluvionares de Diamantes  

As empresas que exploram diamantes de origem aluvionar estão expostas a riscos específicos, 

devido ao seu tipo de atividade, à sua posição dentro da indústria diamantífera, às características 

e evolução do mercado dos diamantes e às condições locais. 

Qualquer processo de decisão envolve riscos porque, além de ser impossível prever o futuro, 

também, não se consegue obter todas a informações relevantes. Woiler e Mathias (2008 apud 

Santos D. A, 2010) afirmam que existe risco quando se conhecem as variações que poderão 

ocorrer no futuro e suas respetivas probabilidades de ocorrências. Esses autores consideram duas 

fontes principais de riscos tais como: fontes endógenas relativas aos fatores internos do projeto 

(custos de produção, investimento, custos administrativos etc.), e as fontes exógenas, sobre as 

quais não se tem controle (mudanças tecnológicas, condições económicas, militares e políticas do 

país, situações económicas do setor etc.).  

Existem alguns tipos de risco que caracterizam a atividade mineira em geral. Dentro daquilo que 

é a extração de diamante de origem aluvionar, este apresenta características próprias: 

a) Riscos de reserva: em inúmeros depósitos minerais, a distribuição de teores na transição 

entre as várias formações geológica presente é, normalmente, abrupta ou até irregular. 

Nestes casos, a avaliação de reserva e quantificação local de parâmetros de qualidade 

têm de tomar em conta a existência das heterogeneidades que condicionam as transições 

bruscas de teores da variável em estudo, no espaço (Almeida, 2010).     

A definição inicial das reservas de um determinado jazigo mineral é feita através das 

informações quantitativas (amostragem) retiradas durante as fases de prospeção e 

pesquisa. Quanto mais representativo, maior e bem distribuído for a amostragem realizada, 

melhor será a qualidade da informação acerca das características do jazigo (reserva, teor, 

espessura da mineração, etc.).  

O entendimento de reserva não é fixo, tende a mudar consoante a valorização ou 

desvalorização da substância a ser explorada, ou seja, depende da possibilidade de 

explorar de forma económica. O preço e a quantidade de substância a ser explorada é um 

fator determinante para a explorabilidade de uma determinada reserva.    

b) Riscos estatísticos: é o risco relacionado com a incerteza originada na dimensão e 
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qualidade da amostragem, com determinadas caracteristicas da mineralização 

(especialmente a sua uniformidade) e com o método utilizado no cálculo das reservas. As 

incertezas acompanham a exploração até o esgotamento do jazigo. 

c) Risco relacionado com o garimpo :  Na maior parte da exploração mineira não se coloca 

este tipo de risco, apenas os jazigos aluvionar de ouro e diamantes (e outras pedras 

preciosas e semi-preciosa), isto porque estas substâncias de elevado valor especifico 

depositam-se em formações desagregadas,espalhadas em grande superfície e a pequena 

profundidade, facilitando assim a existência do garimpo em grande escala. O fenómeno do 

garimpo é mais significativo quanto mais ricos e acessíveis são os jazigos e mais 

subdesenvolvido é o país onde ocorrem tal atividade.  

            O garimpo tem dois efeitos ruinosos sobre os depositos aluvionares de diamantes: 

1) São rejeitadas pedras dos depósitos ou jazigos que de outra forma seriam 

recuperados pelas empresas. Embora este efeito seja relativamente pequeno em 

termos de volume, tem sido maior em termo de valor, uma vez que são as pedras 

maiores, com maior valor específico, aquelas preferencialmente recolhidas pelos 

garimpeiros. 

2) O efeito mais grave ainda, reside no facto de que as áreas garimpadas deixam de 

ser exploráveis por meios mecânicos em virtude das escavações efectuadas pelos 

garimpeiros. Além dos diamantes ilicitamente explorados pelos garimpeiros, 

perdem-se aqueles que, por falta de capacidade técnica, se deixam ficar no 

terreno. 

Somente os jazigos submarinos estão isentos da atividades dos garimpeiros, visto 

que a sua exploração só pode ser possível com meios que não estão ao alcance 

de garimpeiros. Por este facto a De Beers tem investido no desenvolvimento de 

técnicas que permitam a sua exploração em águas relativamente profundas 

(Chambel, Luís, 1993). 

d) Risco relacionado com variações de custos e cotações: Um dado recurso não constitui 

uma reserva a não ser que possa ser explorado de forma económica. A economia da 

exploração de um determinado jazigo mineral está ligada ao valor da substância a explorar, 

por um lado, e ao custo da respetiva exploração, por outro.  Variações num ou noutro 

daqueles fatores conduzem a variações na dimensão do depósito mineral 

economicamente explorável, como já fo referido anteriormente. 

Segundo Chambel, Luís, (1993), a estas incertezas associa-se a subjetividade da 

classificação e avaliação das pedras da amostra. Esta é efetuada por peritos, que nem 

sempre concordam com a classificação a atribuir aos diamantes, introduzindo assim um 
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erro adicional. Não existem cotações publicadas para os diamantes em bruto, pelo que 

mesmo não existindo incerteza na classificação, existem incertezas na avaliação. 

As variações observadas nas cotações e nos custos dos minerais extraídos podem ter 

efeitos consideráveis no volume de receitas gerada pela operação mineira. Os riscos 

relacionados com a cotação ligado à extração dos diamantes é, em particular, um tipo de 

risco  relativamente menor quando comparado com o de outras substâncias minerais, na 

qual podem ocorrer variações importantes de cotação num curto espaço de tempo. 

e) Risco de exploração: O sucesso de uma empresa mineira depende de dois fatores críticos 

de sucesso: a prospeção e a exploração (extração e concentração). A extração será 

dominante durante toda a vida da mina. Quanto à prospeção a sua importância cresce à 

medida que as  reservas iniciais vão diminuindo. A exploração foca-se com o presente e a 

prospeção pode assegurar o futuro do projeto. 

A atividade extrativa seja associada à exploração de diamante ou outra está focada nas 

operações de remoção e transporte do material para subsequentemente ser tratado ou 

concentrado, apesar das diferenças dependentes das especificidades próprias de cada 

mineral ou material. 

A exploração dos jazigos aluvionares on-shore, particulamente a dos diamantes, não é tão 

arriscada do ponto de vista técnico no acto da sua execução (exploração) quando 

comparada com a do tipo off-shore. 

O risco de prospeção não é geralmente considerado na análise de projetos de 

exploração.Isto porque só é possivel explorar em reservas já definidas. 

f) Risco de recuperação metalúrgica: a adoção de diferentes métodos de tratamento de 

minérios tem investimentos, custos operacionais e recuperações metalúrgicas 

diferenciados. Por exemplo, a utilização de mesas de gordura ou SORTEX (Raios X) ou, 

por outro lado, a utilização de bateias, jigas ou hidrociclones de meio denso tem custos e 

riscos muito diferentes.Além disso, uma má prospeção (de que resulta uma deficiente 

caracterização e valorização das populações de diamantes) pode conduzir a uma má 

recuperação metalúrgica, como se verificou até recentemente com a produção do projeto 

Lulo (Angola): os grandes diamantes, hoje razão da produção, foram durante muitos anos 

(por se desconhecer a sua existência) rejeitados nos cascalhos utilizados na construção 

de estradas locais (hoje em dia estão a ser reprocessados). 

g) Risco ambiental: Para desenvolver qualquer projeto mineiro é necessário ter em conta o 

impacto ambiental que a mesma possa causar. No que respeita ao desenvolvimento em 

área dos jazigos aluvionares, o impacto ambiental  nestas áreas podem atingir grandes 

proporções, chegando ao ponto do projeto das autoridades competentes imporem 
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restrições operacionais ou financeiras ao projeto. Estes riscos podem ser um obstáculos 

até ao ponto de não atraírem financiadores para estes projetos. 

Embora se associe geralmente o subdesenvolvimento económico ao rigor das autoridades 

que fiscalizam o cumprimento da legislação de proteção ambiental, a proteção ambiental 

é cada vez mais essencial em qualquer projeto de exploração, na medida em que é 

necessário preservar o meio que nos rodeia para as gerações seguintes. Por conseguinte 

qualquer plano de lavra deverá adotar medidas e sistemas de proteção do ambiente, bem 

como um plano de recuperação ambiental e paisagística. 

É necessário que haja um equilíbrio entre os princípios  fundamentais da exploração 

mineira (segurança; economia; bom aproveitamento do jazigo; proteção ambiental ), já que 

uma exploração muito segura pode ser cara e de mau aproveitamento e, uma lavra muito 

económica pode ser perigosa e ambientalmente opressiva.  

h) Risco de joint venture: a maior parte dos projetos diamantíferos em Angola são consórcios, 

ou seja, são frequentemente desenvolvidos em associação uns menos fortes do que os 

outros. A relação entre os parceiros é fundamental para o sucesso de um projeto e, 

portanto, é necessário que haja um bom acordo de associação. A necessidade de um bom 

acordo é ainda mais realçada nos casos em que a associação se reveste da forma de 

empresa mista, figura especialmente frequente em África. 

i) Risco de gestão/recursos humanos: Em qualquer projeto existem riscos associado à 

gestão e, os projetos de exploração de jazigos aluvionares não estão isentos disto, por se 

situarem geralmente em zonas de difícil acesso. No entanto há uma grande necessidade 

de montar sistemas de apoio logísticos complexos, por estes estarem sujeitos a políticas 

discricionárias por parte do poder local (zona a ser explorada), além das dificuldades 

próprias associadas à exploração e prospeção dos jazigos aluvionares, estes projetos são 

de gestão difícil por possuírem caraterísticas próprias.  

Para o andamento dos projetos ligados a exploração de jazigos aluvionares é necessário 

a participação de pessoal qualificado e, que estejam preparados para condições difíceis, 

que vão desde o isolamento por longos períodos até à falta de cuidados médicos de 

qualidade. 

A falta de confiança dos acionistas nos quadros angolanos, obriga as empresas a recorrer 

a contratações de gestores e técnicos qualificados no mercado internacional de trabalho, 

que além de ser difícil é muito dispendioso e, verifica-se sempre uma elevada rotatividade 

afetando negativamente a produtividade. 

Existem outros riscos associados aos projetos de exploração de diamantes de jazigos 

aluvionares, embora não diretamente ligados à atividade mineira, estes podem ser 
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políticos, risco cambial, risco de inflação e risco de taxa de juro. 

4.5. Conceito e Utilidade do Teor de Corte 

Tanto a teoria económica clássica quanto o princípio de conservação dos recursos naturais 

requerem que a mineração apresente um desempenho em que uma tonelada ou metro cúbico 

produzida de minério promova uma receita suficiente para cobrir os custos de produção, 

pagamento de royalties e remunerar o capital investido. Em termos gerais, o teor associado a essa 

tonelada ou volume é chamado de teor de corte. Em termos económicos, o conceito de teor de 

corte representa o valor pelo qual se separa o que é minério do que é estéril (Júnior, 2011). 

Assim, o teor de corte pode ser considerado como o limite técnico, num dado momento e com uma 

determinada tecnologia, significando que o teor abaixo dele é considerado insatisfatório, ou ainda, 

um limite físico num depósito mineral particular submetido a determinadas restrições técnicas 

(COLÉOU, 1989). 

O cálculo apropriado do teor de corte a ser aplicado a partir dos resultados da estimativa de 

recursos requer uma avaliação de determinados fatores, como preço do produto, o custo 

operacional e a recuperação metalúrgica. No estágio inicial de avaliação do projeto, esses fatores 

determinantes têm de ser estimados, com base na experiência de outros empreendimentos. 

Assim, a estimativa de custos operacionais, em particular, muda significativamente, na maioria dos 

casos, com os procedimentos de avaliação a medida que evolui o nível à detalhar (Nery, 1995). 

De acordo com ORCHE GARCÍA (1999), o teor de corte pode ser a resultante do pressuposto de 

que a qualidade do mineral e, portanto, o seu preço seja alto o suficiente para compensar os gastos 

originados de sua extração, além disso, permite a obtenção de um benefício mínimo aceitável para 

a empresa de mineração. 

Para Júnior (2011), o estabelecimento de um determinado teor de corte nunca deve ser 

considerado como definitivo e, ainda que se esteja numa fase avançada, pode ser revisto. Se, por 

exemplo, ocorrer uma mudança no preço do produto, consequentemente o teor de corte sofrerá 

alteração que, por sua vez, implicará alterações na seleção da reserva lavrável do 

empreendimento. A seleção do teor de corte tende a ser um processo constante e interativo.  

Dentro deste ponto de vista Nery (1995) diz que teor de corte é específico para cada depósito 

mineral, no momento da avaliação, e a sua definição deve estar relacionada a um propósito 

específico. Pode ser definido como propósito, para efeito de objetivos do planeamento, tanto o 

plano de lavra para toda a vida útil da mina ou o seu plano operacional de curto prazo, quanto a 

taxa interna de retomo ou o valor presente líquido da jazida, nestes casos determinados pelos 

interesses do investidor ou mesmo pela lavra de um bloco. Não há, assim, um teor de corte que 

venha a ser utilizado para todas as condições e todos os objetivos. 
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Na verdade, qualquer requisito técnico que imponha restrições sobre quantidades de massa ou 

volume, conduz a restrições sobre teores. O teor de corte deve, assim, ser considerado como um 

limite económico dentro de um determinado ambiente económico, resultado do estudo de 

viabilidade para converter os recursos em reservas minerais. 

4.6. Valor de Corte 

Um depósito mineral em si não possui um valor monetário, só passando a possuí-lo a partir do 

momento em que um processo de avaliação permita o seu aproveitamento com algum benefício 

de retorno. O controlo da qualidade dos depósitos a serem aproveitados é muito importante, pois 

propicia uma boa distinção entre o que pode ser economicamente viável, o que é sub - económico 

e o que é não económico (Nery, 1995). 

O teor de corte (ct/ton, ct/m3) é considerado insuficiente enquanto indicador sumário geral da 

rentabilidade dum depósito de diamantes, já que o valor do quilate pode potencialmente variar uma 

ou duas ordens de grandeza de jazigo para jazigo, é preferível usar uma generalização do 

conceito, valor de corte, o valor dos diamantes contidos por unidade de peso ou volume de minério 

a partir do qual é rentável a exploração, ou seja, o valor dos diamantes (USD/Mm3) igual ao custo 

total de exploração. 

O valor de corte é um parâmetro técnico e económico utilizado para avaliar a economicidade da 

extração de um determinado volume de minério, este parâmetro é apenas aplicado quando se 

trata de exploração de diamantes e de outras pedras preciosas, visto que o valor de um depósito 

diamantífero depende da qualidade dos diamantes lá contido e esta qualidade não é homogénea 

em toda parte do depósito e, também não se pode diluir. São estas particularidades que os 

depósitos diamantíferos têm quando comparados com outros depósitos minerais e, que os torna 

distintos na sua avaliação económica. 

Como calcular o valor de corte? O parâmetro valor de corte considera, por um lado, os custos 

operacionais, conforme designados no capítulo 4.4.1.3. Por outra considera volume de minério 

extraído correspondente a esses custos operacionais. Traduz-se na fórmula simples indicada a 

seguir:  

Valor de corte = 
𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒊𝒔 (𝑼𝑺𝑫)

𝑴𝒊𝒏é𝒓𝒊𝒐 𝑬𝒙𝒕𝒓𝒂í𝒅𝒐 (𝒎𝟑)
 (1) 
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5. Estudo de casos e apresentação dos resultados 

5.1. Trans Hex (Somiluana) 

A mina da Somiluana está situada aproximadamente a 70 km por estrada da cidade de Lucapa, 

localizada na província da Lunda Norte - Angola. A licença da área de exploração, cobre uma área 

de 444 km2 e fica compreendida entre as seguintes coordenadas: 8⁰00'00''S, 21⁰04'20''E e 

8⁰18'31''S, 21⁰15'30''E. A Figura 30 mostra a localização da concessão Somiluana. O tempo de 

vida da mina, estimado a partir das reservas prováveis, é de aproximadamente dez anos. De um 

modo geral, a mina Somiluana produz diamantes com qualidade gema. 

 

Figura 30 - Localização da concessão Somiluana (Trans-Hex, 2017) adaptado pelo autor. 

A mina Somiluana explora um depósito secundário de diamantes com mineralização distribuída 

em ambas as margens do leito do rio Luana. Somiluana iniciou a produção em junho de 2010 após 

a conclusão da fase de mineração com acordos entre Trans Hex (33% de participação na Mina 

Somiluana) e seus parceiros. Atualmente, todas as atividades de mineração são focadas na 

margem oriental do Rio Luana os teores e os valores de diamante continuam a exceder as 

primeiras estimativas de recursos. Estão em curso estudos geológicos que vão permitir um 

alargamento da área da concessão, permitindo assim a eventual expansão das operações e 

consequentemente aumento da produção (TRANSHEX, 2016). Na Figura 31 é apresentada a 
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constituição de acionistas da mina da Somiluana. 

 

Figura 31 - Percentagem de ações dos acionistas da mina da Somiluana (Trans Hex, 2016),Adaptado pelo autor. 

5.1.1. Dados históricos 

A cronologia da implementação deste projeto (mina da Somiluana) é apresentada pela TRANS 

HEX (2016):   

 A partir de novembro de 2003 até 2006 foi realizada prospeção e pesquisa que incluíram 

o desenvolvimento de infraestruturas, geologia inicial, perfuração e a atividades de 

dragagem;   

 A partir de 2006 e até 2008, as infraestruturas continuaram a ser desenvolvidas, incluindo 

a amostragem de corpos mineralizados e a instalação da lavaria para o processamento do 

minério. Durante este período, efetuou-se a classificação de recursos e de reservas de 

diamante, e analisou-se e reveu-se toda a documentação geológica; 

 A partir de 2008/2009 arrancaram os testes pilotos de produção, continuando-se ainda a 

atividade de amostragem, permitindo assim a elaboração de um estudo de viabilidade 

económica do projeto. 

 Em junho de 2010 a Somiluana iniciou a produção após a conclusão da fase de mineração 

(testes pilotos) com acordos entre a Trans Hex e os seus parceiros; 

 Durante 2015, a Somiluana encomendou sua terceira lavaria e produziu 94041 mil ct. No 

ano anterior a produção tinha sido de 72041ct. Com a instalação da terceira lavaria, o teor 

em 2015 teve um crescimento médio para 0,31 ct/m3, para um calibre médio de 0,53 

ct/pedra. As vendas totais atingiram 43.9 MUSD (em 2014 o valor foi 32,4MUSD) a um 

preço médio de USD458/ct (em 2014 o valor foi USD 478/ct). No subcapítulo a seguir far-

se-á uma apresentação dos resultados de produção de diamante da mina da Somiluana, 

Projeto 
Luarica

35%

Projeto 
Fucaúma

32%

Trans  Hex
33%

SOMILUANA

Projeto Luarica Projeto Fucaúma Trans  Hex
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incluindo aspeto sumário de rentabilidade na produção do diamante na mina da Somiluana. 

5.1.2.  Apresentação dos Dados de Produção (mina Somiluana)  

Neste subcapítulo faz-se a apresentação dos dados de produção, vendas, custos de produção 

exploração, pesos médios dos diamantes recuperados, teor e, finalmente o valor de corte como 

indicador sumário de rentabilidade da mina do ano 2011 até ao ano corrente (2017).  

Alguns dados apresentados na Tabela 7, foram compilados dos relatórios anuais da empresa 

Trans Hex e a partir destes dados obteu-se outros dados necessários para o processo de avaliação 

económica da mina. Estes dados ajudam-nos a perceber o andamento da produção, custos de 

produção e venda da mina (Somiluana) ao longo dos anos e, através do indicador sumário de 

rentabilidade identificar as razões das oscilações dos custos operacionais na extração de cada 

metro cúbico de minério. 

Para que a importância dos parâmetros técnicos/económico apresentado na Tabela 7 seja 

compreendida é fundamental ilustra-los em gráficos, possibilitando o melhor entendimento do 

desempenho de cada um dos parâmetros. Nas Figuras a seguir, mostra-se o comportamento de 

alguns desses parâmetros ao longo dos anos de operação da mina de Somiluana. 

Tabela 7 - Produção da mina da Somiluana (Annual Report Trans Hex, 2011 à 2017). 

 

O teor da mina da Somiluana foi crescendo ao longo dos últimos anos de 0,17ct/m3 em 2013 para 

0,46ct/m3 em 2016 como mostra a Figura 32. Este crescimento deveu-se ao alargamento da área 

de exploração para zonas mais ricas e à colocação de uma nova lavaria, permitindo assim o melhor 

aproveitamento do jazigo. 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Vendas (MUSD) 19.3 21.7 14.9 32.4 43.9 34.2 68.6

Volume (ct) 27,662 45,869 41,313 72,041 94,483 99,572 137,219

Teor (ct/m3) 0.18 0.19 0.17 0.24 0.28 0.32 0.46

Minério Extraído (Mm3) 0.15 0.24 0.25 0.30 0.34 0.31 0.30

Preço (USD/ct) 351 446 352 478 458 351 500

Peso médio dos 

diamantes (ct)
0.46 0.45 0.42 0.60 0.53 0.57 0.64

Custo da Exploração 

(MUSD)
8.0 8.1 23.8 23.0 68.3

Opex (M USD) 33 39 23 50

Valor de corte (USD/m3) 109.7 115.5 73.8 168.9

Produção Somiluana
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Desde o início das operações a produção da mina da Somiluana tem vindo a crescer, despertando 

assim a confiança dos acionistas e dos investidores externos. A empresa apostou no investimento 

em novas tecnologias, objetivando o aumento da produção e a otimização dos processos. O 

objetivo foi cumprido, mas a partir de 2015, a produção começou a sofrer um ligeiro decréscimo, 

como mostra a Figura 33.A diminuição da extração entre 2015 - 2017 cingiu-se na deslocação da 

extração de minério para zonas de alta espessura de rocha de cobertura na formação Calonda. A 

remoção de rocha de cobertura com espessura que podem chegar até 30 à 60 metros de 

profundidade é um dos fatores causadores do aumento dos custos operacionais durante o ano de 

2017, mas o planeamento mineiro na mina da Somiluana esteve melhor em 2016 devido a 

exploração em zona de pouca rocha de cobertura, permitiu uma redução nos custos operacionais 

na mina da Somiluana como mostra a Figura 34.  

 

Figura 32 - Evolução do teor da mina de Somiluana, (Annual Report Trans Hex, 2011 à 2017). 

O grande desafio das empresas de extração de diamante é sempre o bom aproveitamento do 

jazigo e extrair o minério com baixo custo. Na estrutura de custos devem ser tidos em consideração 

os fatores operacionais. Estes fatores podem ser agrupados em fatores tecnológicos e fatores 

geológicos. A geologia e a posição ou localização dos depósitos determinam a escolha do método 

de exploração, afetando assim os custos associados.  

Nas Figura 33 e Figura 34 salientadas anteriormente notou-se um decréscimo da extração de 

minério em 2017 e por outro lado um crescimento nos custos operacionais, o que resultou num 

valor de corte elevado. Já no anterior (2016) o cenário foi completamente diferente a mina teve 

uma extração de minério ligeiramente alto face ao ano 2017 e, com custos operacionais muito 

baixo em relativamente aos outros anos de produção, o que teve como consequência uma elevada 

redução no valor de corte. Tal como já foi referenciado, isto deveu-se ao facto da exploração ser 

em zona com variações no volume de cobertura tendo em conta a geomorfologia da zona. Esse 
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custo, inevitável, provoca o aumento ou a redução do valor de corte como mostra a Figura 35.   

 

Figura 33 – Evolução do volume de minério extraído na mina da Somiluana (Annual Report Trans Hex, 2011 à 

2017). 

A mina da Somiluana teve um aumento considerável na recuperação de diamante em 2017 

(137219 quilates), como se pode observar na Figura 36, mesmo com custos operacionais, valor 

de corte altos e volume de extração de minério ligeiramente mais baixo face aos anos anteriores.  

 

Figura 34 – Custos operacionais da mina da Somiluana (Annual Report Trans Hex, 2011 à 2017). 

As condicionantes geológicas não impediram a viabilidade económica do jazigo diamantífero, em 

virtude do elevado teor da zona de exploração e também no preço de cada quilate, que teve o seu 

maior valor no ano de 2017 Figura 37. Os preços e o volume de diamantes refletem-se nas vendas 

como se mostra na Figura 38. Assim, as vendas do ano de 2017 foram maiores em relação aos 
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anos anteriores. 

 

Figura 35 - Valor de corte por ano da mina Somiluana, (Annual Report Trans Hex, 2011 à 2017). 

 

 

Figura 36 - Evolução do volume de diamante produzido na mina da Somiluana, (Annual Report Trans Hex, 2011 

à 2017). 
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Figura 37 - Comportamento dos preços dos diamantes da mina de Somiluana (Annual Report Trans Hex, 2011 à 

2017). 

 

Figura 38 - Vendas de diamantes da mina da Somiluana, (Annual Report Trans Hex, 2011 à 2017). 

5.2. Sociedade Mineira de Catoca (mina de Catoca)  

A Sociedade Mineira de Catoca Ld.a teve como base o Contrato de Constituição de empresa mista, 

celebrado em 26 de Outubro de 1992, foi constituída por escritura pública de 16 de Setembro de 

1993, com o objetivo social principal de prospeção, pesquisa, reconhecimento, exploração, 

tratamento e comercialização de diamantes e outros minérios. A concessão está localizada na 

província da Lunda Sul-Angola. Tem como acionistas a Endiama (Angola) com uma participação 
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de 32,8%, Alrosa (Rússia) participação de 32,8%, Lev Leviev International - LLI (China) 

participação de 18% e a Odebrecht (Brazil) participação de 16.4%, como apresentado na Figura 

39. 

 

Figura 39 – Percentagem de ações dos acionistas da mina de Catoca (Catoca, 2006) 

A exploração do kimberlito de Catoca teve início a 11 de Fevereiro de 1997 com um tempo de vida 

inicialmente previsto para 40 anos até à profundidade de 400 m. A chaminé kimberlítica ocupa 

uma área de cerca de 90ha (990x915m), devendo a mina atingir no seu limite final um diâmetro 

aproximado de 1650 m. Depois de uma série de estudos geológicos realizada até a profundidade 

de 600 metros, o total das reservas de minério de Catoca são estimados em 271 milhões de 

toneladas, (Alrosa, 2016). 

A chaminé kimberlítica de Catoca é explorada a céu Aberto, utilizando o sistema de mineração em 

bancadas com escavação por avanço em degraus e transporte rodoviário referido no capítulo 

anterior. O “Flowsheet” tecnológico inclui o desmonte direto do maciço de estéril, com a 

particularidade das rochas duras serem submetidas ao desmonte com explosivos e posterior 

carregamento com escavadeiras para as pilhas de estéril. A extração do minério é feita com 

recurso a escavação direta precedida de escarificação com tratores de esteiras (Catoca, 2013). 

5.2.2.  Apresentação dos Dados de Produção (mina do Catoca) 

Para melhor entendimento do desempenho da produção da mina de Catoca ao longo dos anos, 

apresentam-se alguns parâmetros técnicos-económicos e indicadores de produção dos últimos 12 

anos - Tabela 8. Estes parâmetros permitiram avaliar a rentabilidade da exploração, dando-nos a 

oportunidade de verificar o andamento da exploração e analisar a sua rentabilidade.      

Tabela 8 - Produção da mina de Catoca (Relatórios anuais do Catoca, 2005 à 2016) 
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A estimativa de um determinado teor nunca deve ser considerado como definitivo e, ainda que se 

esteja numa fase avançada, pode ser revisto. É um processo contínuo e interativo. O teor de corte 

depende de cada depósito mineral, do momento da avaliação, e a sua definição deve estar 

relacionado com um propósito específico.  

 A mina de Catoca apresentou sempre teores muito altos - Figura 40, embora com uma ligeira 

oscilação anual. O valor mais elevado ocorreu em 2004, possivelmente por ter sido explorada uma 

zona mais rica do jazigo. 

 

            Figura 40 - Teores de produção ao longo dos anos da mina de Catoca (Relatórios anuais do Catoca, 

2005 à 2016). 

A quantidade de minério extraído não define o volume de diamante a ser recuperado, mas o valor 

2005 4.54 5539500 3 6231980 1.52 4059181 300 153 51.1 74

2006 5.77 7421300 4.4 9424800 1.32 6035843 425 220 50.5 71

2007 6.12 7780500 4.6 9502500 1.32 6118475 451 243 52.3 74

2008 6.49 11022500 4.9 10100100 1.31 6336737 471 289 58.6 78

2009 7.06 8591000 4.8 9839200 1.47 7050522 461 279 58.1 62

2010 6.74 9087000 5.3 10565900 1.26 6852504 527 298 55.8 77

2011 6.78 9523000 4.8 10260000 1.40 6758338 611 315 65.2 90

2012 6.71 13476000 5 10515400 1.34 6719264 579 368 73.3 86

2013 6.56 14813000 5 10169000 1.31 6577456 594 413 82.6 90

2014 6.46 11937100 4.9 10140200 1.32 6458048 603 384 78.8 93

2015 6.73 9957900 4.7 9777400 1.43 6647356 582 349.7 74.5 87

2016 7.22 9013100 4.9 10435300 1.46 7024046 594 357.8 72.3 83.8
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do teor possibilita a estimação do volume de diamantes que pode ser recuperado.  

Na Figura 41 mostra-se que o ano de 2005 teve uma produção de minério e um volume de 

diamantes recuperados (Figura 42) muito baixo face aos posteriores anos, mesmo tendo um alto 

valor de teor. A razão deste cenário relaciona-se com o facto de ter havido uma quebra de ritmo 

na produção do minério de diamante. 

 

Figura 41 - Evolução do volume de minério extraído na produção da mina de Catoca (Relatórios anuais do 

Catoca, 2005 à 2016). 

 

 

Figura 42 – Evolução do volume de diamantes da produção de Catoca (Relatórios anuais do Catoca, 2005 à 

2016). 

Para que o comportamento dos indicadores de produção seja considerado satisfatório é 

necessário acompanhá-lo com o valor dos custos operacionais, visto que qualquer produção 
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objetiva a extração do minério com menor custo e maior lucro possíveis. 

Os custos operacionais da mina de Catoca são oscilantes, tendo o ponto mais baixo em 2005 e o 

ponto mais alto em 2013. Este comportamento deveu-se aos fatores geológicos e tecnológicos, 

cuja conjunção determina os custos finais. A evolução dos custos operacionais da Catoca está 

ilustrada na Figura 43. 

 

Figura 43 - Custos Operacionais da produção mina de Catoca (Relatórios anuais do Catoca, 2005 à 2016). 

Os preços dos minerais são incertos. Essa incerteza é gerada pela volatilidade nos preços e pela 

complexidade dos fatores dos quais estes dependem. Isso é preocupante para o planeamento 

mineiro, por causa do possível impacto negativo sobre a receita e, consequentemente, sobre a 

rentabilidade de qualquer empresa quando executa os seus projetos. 

O comportamento dos preços do diamante produzidos na mina do Catoca é ligeiramente oscilante. 

O valor mais baixo do preço do diamante verificou-se em 2009, ano da crise económica mundial. 

A recessão económica, caracterizada pelo declínio de vendas (Figura 45), diminuiu a procura dos 

diamantes, tendo como consequência o baixo preço dos diamantes. Depois de a crise ser 

superada, os preços e as vendas dos diamantes da Catoca voltaram a crescer. O preço mais alto 

verificou-se em 2014 e 2011 foi o ano com maior volume de vendas, como mostra nas Figura 44 

e Figura 45.  
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Figura 44 - Comportamento dos preços médios anuais dos diamantes da mina de Catoca (Relatórios anuais do 

Catoca, 2005 à 2016). 

A avaliação dos indicadores de produção deve ser acompanhada dos indicadores operacionais e 

financeiros para melhor equilíbrio da relação custos e lucros mantendo a garantia de rentabilidade 

da exploração. A rentabilidade diz respeito à margem de rendimento de uma empresa ou 

exploração, ou seja, o quanto ela está rendendo com a execução das suas atividades. Para que 

isto seja possível foi calculado o valor de corte da produção da mina do Catoca ao longo dos anos 

apresentado na Figura 46. 

 

Figura 45 - Vendas de diamantes produzidos na mina de Catoca (Relatórios anuais do Catoca, 2005 à 2016). 

O valor de corte da mina do Catoca tem sido oscilante ano após anos, tendo alcançado o valor 

mais alto em 2013, a razão deste cenário prende-se com o facto dos valores de custos 

operacionais serem muito altos em 2013. Uma vez que os custos operacionais têm uma relação 

direta com o valor de corte, pode dizer-se que foi mais caro explorar 1m3 de cascalho em 2013 do 

que nos restantes anos de operação.  
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Figura 46 - Valor de Corte de produção da mina de Catoca (Relatórios anuais do Catoca, 2005 à 2016). 

5.2.3. Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados 

Os indicadores operacionais e financeiros têm a finalidade de representar a evolução do património 

total da empresa em determinado período de tempo. Podem ser entendidos como o conjunto de 

bens, direitos e obrigações que a empresa tem.  

O balanço patrimonial é uma demostração financeira que mostra todos os ativos (bens e os direitos 

que a empresa possui), passivos (obrigações que a empresa tem com terceiros) e valor próprio 

(representa as obrigações que a empresa tem com os seus sócios) da empresa possibilitando o 

controlo dos custos. A  

Tabela 9 apresenta o balanço patrimonial da Sociedade mineira de Catoca. 

A análise do balanço patrimonial da sociedade mineira de Catoca mostra que a empresa teve um 

valor alto de ativos, passivos e capital próprio nos anos de 2014 - 2015. Os ativos da empresa não 

variaram muito ao longo dos anos, mantendo-se ligeiramente estável.  

 

 

 

 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

51.1 50.5 52.3

58.6 58.1
55.8

65.2

73.3

82.6
78.8

74.5
72.3

va
lo

r 
d

e
 c

o
rt

e
  (

U
SD

/m
3

)

Valor de corte (USD/m3)



 

73 

 

 

Tabela 9 – Balanços da SMC - Sociedade Mineira do Catoca (2012 à 2016) - fontes: relatórios anuais e de 

auditoria da Sociedade Mineira do Catoca. 

 

As variações do valor patrimonial refletidas no balanço da empresa são apresentadas através das 

demostrações dos resultados (Tabela 10). A variação da riqueza da empresa é proveniente, na 

sua maioria, da diferença entre os seus proveitos e os seus custos ligados à exploração. Além da 

atividade de exploração, a variação da riqueza da sociedade mineira de Catoca pode também ser 

provocada pelos proveitos e pelos custos de ordem financeira. 

As demostrações de resultados da Sociedade mineira de Catoca apresentam saldos positivos ao 

longo dos anos, o valor mais alto de resultados líquidos do exercício (valor que restou depois da 

subtração dos custos necessários e os impostos sobre os lucros) foi alcançado em 2011 e, o valor 

mais baixo foi em 2013 como mostra a Tabela 10 
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.Tabela 10 – Demonstrações de Resultados da SMC - Sociedade Mineira do Catoca (2012 à 2016) 

- fontes: relatórios anuais e de auditoria da Sociedade Mineira do Catoca. 

 

 

5.3. Discussão - Análise Comparada 

A comparação dos parâmetros técnicos e económicos entre duas minas que exploram diamantes 

em jazigos distintos, é determinante para o entendimento da diferenciação do volume de minério 

produzido, teor, custos operacionais, preço e finalmente o valor de corte. A partir da análise 

comparada procurar-se-á saber ou identificar as razões da existência de estrangulamentos 

técnicos e económicos e a sua natureza. 

Os indicadores de produção são importantes para o processo de análise do desempenho de uma 

mina, mas este desempenho está sujeito aos fatores de custos operacionais tais como: fatores 

tecnológicos, fatores geológicos, fatores económicos. 

Pretende-se fazer uma análise comparada dos indicadores de produção e económicos - Tabela 

11 entre mina da Somiluana (aluvionar) e a mina do Catoca (kimberlito), objetivando a 

compreensão da distinção entre os indicadores de produção e económico e finalmente explicar a 

importância do valor de corte como indicador sumário de rentabilidade. 
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Tabela 11 – Comparação entre a produção da Somiluana e da Catoca  

 

Os teores da mina de Catoca são claramente mais altos que os da mina da Somiluana - Figura 

47, o que é mais do que compensado pelo preço médio dos diamantes das duas minas (Catoca, 

cerca de 1/5 do valor dos diamantes da Somiluana). 

 

Figura 47 - Comparações entre os Teores de cada ano da mina da Somiluana e da Catoca. 

A escala de produção da mina do Catoca é 15 vezes superior à da mina da Somiluana. Os 

diamantes da mina da Somiluana são classificados pelos processos naturais superficiais de 

transporte em regiões limitadas. A localização dos depósitos em armadilhas facilita a sua extração, 

minimizando as quantidades cascalho a remover - Figura 48. 

 Somiluana 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valor de corte (US$ /m3) 110 116 74 169

Opex (M USD) 33 39 23 50

Vendas  (MUSD) 19 22 15 32 44 34 69

Minério extraído (Mm³) 0.15 0.24 0.25 0.30 0.34 0.31 0.30

Teor (ct/m³) 0.18 0.19 0.17 0.24 0.28 0.32 0.46

Preço (USD/ct) 351 446 352 478 458 351 499.9

Volume (Mct) 0.03 0.05 0.04 0.07 0.09 0.10 0.14

Peso médio dos diamantes (ct) 0.46 0.45 0.42 0.6 0.53 0.57 0.64

Catoca 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Valor de corte (US$ /m3) 51 50.5 52 58.6 58 55.8 65 73 82.6 78.8 74.5 72

Opex (MUSD) 153 220 243 289 279 298 315 368 413 384 349.7 357.8

Vendas  (MUSD) 300 425 451 471 461 527 611 579 594 603 582 594

Minério extraído (Mm³) 2.99 4.35 4.65 4.94 4.80 5.34 4.83 5.02 5.00 4.87 4.69 4.95

Teor(ct/m³) 1.52 1.32 1.32 1.31 1.47 1.26 1.40 1.34 1.31 1.32 1.43 1.46

Preço  (USD/ct) 74 71 74 78 62 77 90 86 90 93 87 83.8
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Figura 48 – Comparação entre o minério extraído da mina da Somiluana e da Catoca. 

Por outro lado, o volume de diamantes recuperados na mina do Catoca é muito elevado comparado 

com a mina da Somiluana - Figura 49,devido aos teores altos e a capacidade instalada de 

produção (tipicamente muito superior no caso dos jazigos kimberlíticos). A conjugação destes dois 

fatores faz com que o volume de vendas seja muito superior ao da mina da Somiluana (embora 

em menos proporção, pelo maior valor dos diamantes da Somiluana) - Figura 52. 

Tendo em conta a escala de produção e o tipo de jazigo da mina do Catoca, os custos operacionais 

totais são muito superiores aos da mina da Somiluana - Figura 50. Os custos operacionais 

unitários (por ton ou m3 produzido e processado) são, contudo, muito inferiores no caso da Catoca. 

 

Figura 49 - Comparação entre a produção de diamantes da mina da Somiluana e da Catoca. 

Os preços dos diamantes das minas aluvionares têm sido muito altos em relação aos diamantes 

das minas kimberlíticas, como já foi dito anteriormente. O processo de transporte que os diamantes 

sofrem pela água dos rios até ao seu depósito, é um processo seletivo - quanto maior for a 
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distância até ao local de deposição final, maior é a seleção natural efetuada na população inicial 

de diamantes e, menor será a proporção de diamantes industriais e/ou com defeitos estruturais e 

maior também será o seu valor unitário (é este fenómeno natural que está na base, do elevado 

valor unitário dos diamantes aluvionares em Angola). É a razão dos preços dos diamantes da mina 

da Somiluana serem muito altos em relação aos da mina do Catoca - Figura 51. 

 

Figura 50 - Comparação entre os custos operacionais da mina da Somiluana e da Catoca. 

 

Figura 51 - Comparação entre os preços do diamante extraído da mina da Somiluana e da Catoca. 
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Figura 52 - Comparação entre as vendas de diamantes extraído da mina da Somiluana e da Catoca. 

O valor de corte como indicador sumário de rentabilidade é mais alto na mina da Somiluana do 

que na mina do Catoca como apresentado na Figura 53. Isto deveu-se aos fatores geológicos, à 

escala de produção e à tecnologia. Estes fatores tiveram uma forte influência no custo de produção 

de 1m3 de cascalho, devido à deslocação da exploração para zonas de elevada espessura de 

rocha de cobertura na Formação Calonda. Por outro lado, a tecnologia que tem sido utilizada para 

explorar os diamantes nestas zonas é de custos muitos elevados. Mas mesmo com custos muito 

elevados na extração dos diamantes, a extração dos diamantes é compensadora nestas zonas, 

porque os diamantes extraídos nestes depósitos, são diamantes de qualidade e como 

consequência têm preços altos em relação aos diamantes da Catoca.  

 

Figura 53 – Comparação entre o Valor de corte da produção de diamantes da mina da Somiluana e da Catoca 
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6. Conclusões Gerais 

De acordo com os resultados obtidos neste trabalho, o valor de corte duma mina de aluvião em 

Angola situa-se em cerca de 100 USD/m3, valor que se compara com os cerca de 80USD/m3 da 

mina kimberlítica da Catoca (exemplo de mina com custos operacionais elevados em termos 

internacionais).  

Na realidade a mina Somiluana tem valores de corte superiores aos 100 USD/m3, o que é uma 

aparente contradição. O valor de corte desta mina é mais elevado que o valor sugerido como geral 

já que tem custos muito elevados de remoção de estéril (típicos da exploração de Formação 

Calonda). É até possível que uma exploração racional, completa e sustentável de jazigos com 

menor cobertura (nas lezírias dos rios ou nos respetivos leitos) tenha valores de corte 

significativamente inferiores, podendo mesmo situar-se em casos ideais em valores próximos de 

40 a 50 USD/m3, como parecem sugerir os valores de venda de inertes na região de Luanda. 

Avaliar a rentabilidade de um projeto mineiro não é tarefa fácil, por ser um processo exigente e 

multidisciplinar; trata-se, em adição, de um estudo dinâmico, visto que as variáveis de projeto se 

modificam continuamente. Por meio de técnicas de avaliação económica ou de indicadores 

económicos é possível estimar uma ordem de grandeza provável da rentabilidade de um 

investimento. A existência de um indicador sumário geral de rentabilidade (valor de corte) foi 

essencial para uma avaliação preliminar da economia dos projetos diamantíferos estudados, visto 

que o mesmo permite fazer previsões de custos e receitas.   

Na apresentação e discussão dos resultados registou-se um custo elevado na extração de 1m3 de 

cascalho na mina da Somiluana em relação a mina da Catoca presume-se que as razões destes 

valores altos de custos foram fatores operacionais de custos tais como:  

 Fatores tecnológicos: as tecnologias mais adequadas tornam as operações de produção 

mais eficientes, acrescentando valor na cadeia de valor e consequentemente a 

maximização dos lucros e a minimização dos custos.  

A mina da Somiluana explora o diamante a partir da Formação Calonda, uma formação 

com elevada cobertura, exigindo assim uma tecnologia capaz de remover a rocha de 

cobertura com o menor custo, menor tempo e maior volume de extração.   

 Fatores geológicos: O conhecimento das formações geológicas é importante para o 

sucesso de um empreendimento mineiro. A geologia da Formação Calonda, com 

mineralização diamantífera, apresenta-se dispersa por pequenos retalhos mascarados por 

areias ocres, grés arcósicos friáveis, que se sobrepõem a conglomerados basais. A 

espessura da rocha de cobertura da formação Calonda pode chegar a 60m.  

A remoção da rocha de cobertura da Formação Calonda com métodos ou tecnologia 
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convencionais é muito cara.  

As limitações técnicas e económicas vividas pelas minas de aluvião em Angola podem inviabilizar 

alguns projetos mineiros. A razão da sobrevivência das minas aluvionares está no preço alto dos 

diamantes extraídos nestas minas, garantindo-lhes a compensação dos elevados custos de 

extração. Para além disso, a atividade de garimpo desenfreado também pode comprometer o bom 

aproveitamento de muitos recursos aluvionares de diamante angolanos. 

Se os diamantes produzidos na mina da Somiluana tivessem os mesmos preços que os da Catoca 

seria inviável a sua exploração porque o valor de corte seria superior ao preço.  

Em resumo: Estimar o potencial económico de um depósito de diamante, não é tarefa fácil, devido 

não só às incertezas geológicas associadas à estimação das reservas e dos teores, mas também 

à imprevisibilidade dos preços e dos mercados. Entretanto torna-se crucial efetuar um estudo 

criterioso dos fatores técnicos e económicos utilizados na extração dos diamantes. Com base 

nesses estudos os investidores poderão ter mais garantias de obter o retorno seguro dos seus 

investimentos e obter lucro dessa atividade. 

6.1. Recomendações para Trabalhos Futuros  

 Tendo em conta a realidade que o país (Angola) ainda vive em termos de reconstrução, surge 

a necessidade da valorização do material resultante da extração do diamante utilizando-os na 

construção civil e outros fins. Estes materiais são: 

 Cascalho: A utilização do cascalho (produzido na extração do diamante) pode ser de certa 

forma uma via para aliviar o impacto dos custos operacionais nas receitas da venda do 

diamante, visto que é um material vendável, utilizado para construção civil, na fabricação 

de concreto, construção de estrada. Também é utilizado na arquitetura e paisagismo para 

fazer caminhos nos jardins, decoração nos canteiros de flores e para fins estéticos como 

revestimentos de pisos e paredes. 

 Gnaisse: O gnaisse produzido na mina do Catoca também pode ser útil para construções 

de estradas e calçadas etc. 

 Propostas de metodologias novas para exploração na Formação Calonda tendo em conta as 

características desta formação geológica. 

 A utilização do valor de corte como indicador sumário geral de rentabilidade na avaliação 

preliminar da economia dos projetos diamantíferos. 

 Análise pormenorizada dos fatores geológicos e tecnológicos na avaliação preliminar dos 

projetos diamantíferos em Angola, visto que eles têm um forte impacto na economia.   
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