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Cabral encontra área com alto potencial de hematita na Bahia
A Cabral Resources encontrou uma área de 67 quilômetros quadrados com potencial para uma
camada mineralizada com alto teor de hematita, no projeto de minério de ferro Sincorá, na Bahia.
A área se divide pelas zonas Queixada, com 22 quilômetros quadrados, e Queixada Norte, com 45
quilômetros quadrados, e fica em uma região diferente da mineralização de ferro encontrada na
zona Coral. A informação foi divulgada, hoje (31) em comunicado ao mercado.

“A área com potencial para mineralização de
alto teor de hematita cresceu consideravelmente. Basta fazermos as contas para perceber
que a Cabral não vai precisar de furar muito
fundo para ter um depósito de minério de ferro
com bom volume”, disse Michael Bogue, diretor
administrativo e CEO da Cabral.

Amostras de hematita da Cabral Resources

Segundo a empresa, a equipe de exploração
direcionou suas atenções para delinear a mineralização de hematita dentro das zonas, por
meio de um programa de pesquisa nas cavas,
que já está em andamento. Os resultados dessa
pesquisa vão auxiliar a Cabral a aperfeiçoar
seus planos de exploração com sondagem, sujeitos às aprovações ambientais requeridas.

“Os dados de atividades de campo recentemente coletados são empolgantes. A Cabral estendeu fortemente o potencial de uma área com mineralização de hematita”, disse Paulo Ribeiro, chefe de exploração da Cabral.
A empresa informou que novos estudos e atividades de exploração são realizados em parceria com o
Departamento de Geologia da Universidade Federal da Bahia. O objetivo da Cabral é compreender melhor a metalogênese e a origem da mineralização de hematita em Queixada e Queixada Norte.
O Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) concedeu mais quatro direitos minerários à
Cabral, para uma área adicional de 65 quilômetros quadrados. No total, a empresa detém 12 direitos minerários que abrangem 172 quilômetros quadrados, área que cobre praticamente todos os 67
quilômetros quadrados da camada com potencial para mineralização de alto teor de hematita.

