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Cabral faz nova descoberta de hematita na Bahia
A australiana Cabral anunciou nova descoberta de ocorrência de hematita de alto teor nas zonas
Queixada e Coral, que fazem parte do projeto Sincorá, na Bahia.

A Cabral Resources anunciou nova descoberta de hematita
de alto teor em seu prospecto Sincorá, próximo ao complexo
de Brumado, na Bahia. As zonas cujo material foi identificado
são a Queixada e a Coral. Além disso, quatro novas áreas com
alto potencial de hematita, com área total de 77,2 quilômetros quadrados, foram atreladas ao prospecto Sincorá.

Mineralização de hematita no propecto Sincorá

Na zona Queixada, que fica localizada na parte central do
prospecto Sincorá, foi identificada mineralização de ferro de
hematita de alto teor DSO com baixa contaminação. A descoberta de minério para entrega imediata confirma que a extensa distribuição da mineralização de hematita de alto teor e
sua característica dispersa nas direções norte e sul a partir da
região da descoberta.

A ocorrência de mineralização adicional de hematita de teor baixo a médio, identificadas no Zona Coral,
aumentaram significativamente o potencial da zona, que fica localizada na parte norte do Sincorá.
As novas descobertas estão de acordo com a hipótese da empresa de que a ocorrência de hematita de
alto teor está distribuída de forma espaçada em um intervalo determinado de altitude, confirmando a
composição das camadas de rocha da região.
“A área do Sincorá continua demostrando alto potencial. Trabalhos geológicos adicionais realizados pela
equipe de exploração da Cabral recebeu boa notícia sobre o teor, qualidade e distribuição da superfície
das amostras de hematita da zona Queixada. A equipe de exploração está continuamente identificando
novas ocorrências ricas em hematita em outras áreas do prospecto Sincorá, dentro das zonas Queixada
e Coral” afirmou Michael Bogue, diretor-executivo e CEO da Cabral.
O prospecto Sincorá possui agora área total de 1.195 km² e de acordo com a empresa, sua equipe de
exploração continua com trabalhos para avaliar toda a área do projeto.
Trabalhos de campo para o levantamento ambiental foram concluídos e relatório para solicitação de
licença ambiental está em estágio avançado.
A equipe de exploração da Cabral está desenvolvendo o escopo para a contratação de levantamento
topográfico, geofísico e trabalhos de sondagem a fim de apoiar os planos de exploração da empresa.
Clique aqui para ver outras notícias.

