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Robô recolhe 
informações sobre
mina da Urgeiriça
Nelas Equipamento, desenvolvido no âmbito de um
projecto europeu, vai recolher informações de
mapeamento e do estado da antiga mina de urânio

Investigadores do Instituto de
Engenharia de Sistema, Com-
putadores, Tecnologia e Ciência
(INESC TEC) vão testar na pró-
xima semana um robô “inova-
dor” que vai “recolher informa-
ções de mapeamento e do es-
tado” da antiga mina de urânio
da Urgeiriça, em Nelas.

Em entrevista à agência Lusa,
Alfredo Martins, investigador
do Centro de Robótica e Siste-
mas Autónomos do INESC
TEC, no Porto, explicou ontem
que o “robô autónomo” foi de-
senvolvido no âmbito do pro-
jecto europeu UNEXMIN, uma
iniciativa financiada pela União
Europeia.

O projecto, iniciado em Fe-
vereiro de 2016, reúne 12 insti-
tuições de sete países europeus
e visa o desenvolvimento de
três robôs autónomos que, com
“sensores de mineralogia” in-
corporados e 60 centímetros
de diâmetro, vão explorar mi-
nas subterrâneas inundadas.

“A Europa tem uma depen-
dência muito grande de recur-
sos minerais, no entanto, há
cerca de 30 mil minas fechadas,
algumas até abandonadas, e
muitas delas têm recursos que
podem vir a ser úteis”, apontou
Alfredo Martins, também do-
cente no Instituto Superior de
Engenharia do Porto (ISEP).

Segundo o investigador, é
“pouca a informação” sobre

este tipo de minas e o conheci-
mento é “insuficiente”, na me-
dida em que não existem ma-
pas actualizados e não se sabe
em que estado se encontram
as minas.

“O objectivo passa por fazer
um mapa para saber o estado
em que se encontram e tentar
ter alguma informação sobre o
minério que existe nas paredes
e no solo. Também pretende-
mos saber o estado da situação
física, na medida em que as mi-
nas têm de ser mantidas está-
veis porque se abaterem po-
dem causar problemas à su-
perfície. Não esquecendo sem-
pre o interesse em preservá-
las”, apontou.

No âmbito do projecto já fo-
ram desenvolvidos dois dos
“robôs UX-1” que realizaram
testes na mina de Kaatiala, na
Finlândia, e na mina de mercú-
rio de Idrija, na Eslovénia.

O terceiro teste deste “robô
de exploração” vai realizar-se
no dia 4 de Abril, na antiga mina
de urânio da Urgeiriça, em Ne-
las, uma missão que, segundo
Alfredo Martins, é “muito inte-
ressante” tendo em conta as ca-
racterísticas que diferem esta
mina das “mais de cem que
existem em Portugal”.

“É uma mina interessante,
porque, além dos 600 metros
de profundidade, tem caracte-
rísticas diferentes como a água,

que é razoavelmente límpida e
que vai permitir testar o sistema
de ‘lasers’, as câmaras e a fil-
magem. A Urgeiriça tem muitas
galerias, aliás, a cada 20 metros
de profundidade há uma gale-
ria, por isso é uma mina de
grande dimensão. Além de que
é uma mina de urânio, o que
vai possibilitar testar os senso-
res de medição de radioactivi-
dade”, esclareceu.

De acordo com o investiga-
dor Alfredo Martins, em Maio
o robô vai ainda ser testado na
mina de Ecton, em Manchester,
na Inglaterra, que se encontra
abandonada desde a Revolu-
ção Industrial e que, actual-
mente, é considerada “monu-
mento nacional”.

“Neste teste, o robô vai mos-
trar aquilo que já não se vê há
mais de 160 anos. Mais impor-
tante do que encontrar mine-
rais, porque o conteúdo que lá
existe não pode ser explorado,
é o aspecto arqueológico, cul-
tural e histórico”, frisou.

À Lusa, o investigador salien-
tou que o consórcio, que ter-
mina este ano, já “constituiu
uma companhia responsável
por prestar serviços com os três
robôs” a diferentes clientes,
desde empresas a centros de
investigação, acrescentando
que existe “um conjunto de
propostas para prosseguir o
trabalho de investigação”. |

Investigador destaca características da mina, diferentes das “mais de cem que existem em Portugal”

D.R.
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Município lançou ontem o concurso público para a requalificação e ampliação da central de camionagem Pág. 5

Um centro de mobilidade 
para os próximos 50 anosl

Detido suspeito 
de 21 furtos em 
quatro distritos
Viseu esteve na rota | P24

Robô estuda 
mina da Urgeiriça
Nelas | P10

Académico luta para
subir de divisão
Andebol | P18

Comerciantes 
querem iniciativas
no centro histórico
Em Viseu  | P2 e 3

TRANSPORTES PÚBLICOS VÃO
TER DESCONTOS DE 20 E 25%
CIM Viseu Dão Lafões decidiu aplicar desconto de 20% nos passes e de 25% nos bilhetes, a partir de segunda-feira. Página 9

Risco de incêndio
vai manter-se
nos próximos dias
Tempo seco e vento  | P7

Duas bebés 
atropeladas 
na passadeira
Rotunda de Nelas | P6

LUÍS CRUZ

Rastreio à visão alargado a alunos
do 9.º ano e do secundário
Iniciativa na Escola Secundária Viriato | Pág. 6

PSP de Viseu deteve homem
suspeito de tráfico de droga Operação | P6

In MemoriamAdriano Lucas (1925-2011)  | DirectorAdriano Callé Lucas DIÁRIO Nº 5721 28 DE MARÇO DE 2019   QUINTA-FEIRA   |  0,75 €


