segunda-feira, 26 de maio de 2014
Da Redação

Cabral espera obter licença ambiental de Sincorá no terceiro trimestre
A Cabral Resources afirmou que pretende
obter as licenças ambientais do projeto de
minério de ferro Sincorá, na Bahia, no terceiro trimestre deste ano. Somente com a
aprovação, a mineradora poderá dar início
à campanha de sondagem no local. A informação é de comunicado ao mercado desta
segunda-feira (26).
A Cabral Resources afirmou que pretende obter
as licenças ambientais do projeto de minério de
ferro Sincorá, na Bahia, no terceiro trimestre
deste ano. Somente com a aprovação, a mineradora poderá dar início à campanha de sondagem no local. A informação é de comunicado
ao mercado desta segunda-feira (26).
Segundo a mineradora, a análise granulométrica inicial apontou que a razão entre o minério
granulado e o minério fino é de 67% para 33%,
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segundo material de pesquisa retirado da cava.
A Cabral disse que os resultados da escavação
de poço e dos ensaios continuam a mostrar interseções promissoras, com boas evidências de continuidade
de mineralização.
Uma estimativa de recursos inferidos da zona Queixada devem ser divulgados pela mineradora em 30 de
setembro deste ano. A quantidade de material sinter feed dentro da fração < 6.300 milímetros e > 1.000
milímetros é de 17,1%, com altos teores de ferro, incluindo 66,6% Fe em uma interseção de 9,8 metros, e
baixos níveis de contaminantes.
Dez poços foram abertos na zona Queixada e dois na zona Queixada Norte. Segundo a Cabral, outros três
poços estão em processo de abertura na zona Queixada. A mineradora informou, em fevereiro deste ano,
que planeja abrir 34 poços, sendo 22 em Queixada e 12 em Queixada Norte.
Até o momento, 52 amostras foram coletadas pela mineradora, sendo 36 referentes a intervalos mineralizados. Trinta e cinco foram utilizadas como base para calcular a razão entre minério granulado e minério
fino.
Os resultados preliminares de estudos mineralógicos apontaram, de acordo com a mineradora, excelente
grau de libertação com baixas taxas de cominuição. Esse fator contribui para o potencial de concentrado
para produtos de minério de ferro fino, em especial sinter feed, utilizando formas simples de processamento.
A Cabral Resources possui 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, que envolvem as zonas Queixada e Queixada Norte.

