FOSFATOS DE CÁLCIO DE KOLDA
PORQUÊ INVESTIR?
Os fosfatos tem sido o principal mineral utilizado no Senegal com uma boa contribuição para o PIB do
país. A titulo de exemplo, a utilização de fosfatos começou em 1949 para o alumínio de Thiès. Além
desta parte ocidental, existe um depósito em Matam no norte do país, alguns índices na região centro
(Kaolack, Fatick, Diourbel, Louga, Kaffrine) e na região sul (Kolda e Ziguinchor). Este documento tem
por objectivo estudar o país anfitrião, o seu enquadramento jurídico e geológico a fim de justificar a
exploração e aproveitamento do fosfato de cálcio em Kolda.

FOSFATOS DE CALCIO DE KOLDA
APRESENTAÇÃO GERAL DO SENEGAL

La région dé
A régiao dé
Kolda
Kolda
La région de Kolda
A região de Kolda conta
compte trois (03)
com 3 departamentos, 9
départements, neuf (09)
distritos e 31
arrondissements neuf
comunidades rurais.
(09) communes et trente
Com uma superfície de
une (31) communautés
21011 km ², Kolda conta
rurales. Avec une
com 847243 habitantes
superficie de 21011 km²,
com uma densidade de
Kolda compte 847243
40 hab / km ². Kolda é
habitants soit une
aproximadamente a
densité de 40 hab/km².
região mais pobre do
Kolda est la région la plus
país com uma taxa de
pauvre du pays avec un
analfabetismo de 98%.
taux d’analphabétisme

FOSFATOS DE CÁLCIO DE KOLDA

Situado no extremo-oeste do continente africano, o Senegal
é situa-se entre 12°8 e 16°41 de latitude norte e 11°21 e
17°32 de longitude Oeste. O país está limitado pelo Oceano
Atlântico a Oeste, Mauritânia no Norte, Mali a Oriente,
Guiné Bissau para o Sul e Guiné no sudeste. A Gâmbia
constitui um enclave em comprimento no Sul do Senegal
dentro do qual penetra profundamente. Com uma
superfície de 196.722 km2, o Senegal, com Dakar como
capital, conta com 12 milhões de habitantes distribuídos de
um modo desigual pelas 14 regiões administrativas
(densidade 61,1 ² de hab / km e taxa de crescimento da
população: 2,34%).

d’environ 98%.
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A GEOLOGIA DO SENEGAL
A geologia do Senegal consiste em formações antigas representando ¼ do território nacional e
formações sedimentares que ocupam ¾ do restante território. A bacia sedimentar contem a
maioria de indícios e depósitos de fosfato. Podem ser distinguidas por:
- grupo anticlinal, cúpula de Ndiass-lac de Guiers, que se estende em grosso modo ao
longo da bacia sedimentar ocidental onde o terreno essencialmente eoceno são cobertos
por uma espessura relativamente pequena do Terminal Continental. A parte central desta
área contém todos os depósitos de fosfatos exploradas actualmente no Senegal;
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- A área Kolda-Vélingara é uma segunda área de prospecção de fosfatos no Senegal. Até
ao momento, as pesquisas anteriores são negativas do ponto de vista económico.
- Durante os anos 60, mais precisamente nos últimos anos, os esforços de exploração
foram amplamente focados na área do rio Senegal e levou à descoberta do depósito
Ouali-Diala (Matam) cujo potencial é promissor.
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Os fosfatos de Kolda foram estudados na década de oitenta, como parte de programas de pesquisa
por perfuração do núcleo médio e alto em Casamance.
A área de Kolda é caracterizada por uma condensação da série Eoceno e é comparável à dos
depósitos de fosfatos de Bofal e Civé (Mauritânia), e Kanel e Semmé (Senegal região do Matam).
Além disso, a existência de uma zona móvel na extremidade da área de Casamance, é um factor
estruturalmente favorável que comparamos com o meio de formação de fosfatos do Senegal
Ocidental (Taiba, Tobéne), o que levou C. MONCIARDINI a recomendar a pesquisa para a
prospecção de fosfatos nesta zona. Esta pesquisa será orientada ao sul do eixo Kolda-Kounkané
onde a recuperação de Eoceno é de +- 40m e para o leste onde a mineralização parece estar
relacionada com uma paleo-estrutura importante dirigida ENE-WNW. Os fosfatos de Kolda foram
objecto de estudo nos anos oitenta dentro do quadro de programas de pesquisa de sondagens do
núcleo médio e alto de Casamance.
Em Kolda, a recuperação varia entre os 30 e 40m. Os trabalhos de C. MONCIARDINI (1966),
também mostraram a presença de indícios de fosfatos nas sondagens de Kolda (entre 59,69 e 8587m de profundidade) e de Dianah Mlari (a 140m de profundidade)
A mineralogia define-se em função do tipo de formação onde temos:
- Fosfatos retrabalhados do interface terminal Eoceno/Continental, que constituem um
nível esporádico com uma espessura de 1,5m são compostos de 23,47% de P2O5, 24,58%
de SiO 2, 6,35% feral e 1,43% de teor de CaO / P2O5;
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-Os fosfatos superiores que se interpõem nos calcários argilosos macios com 1m de
espessura e com uma composição de 28% de P2O5, 1,8% de feral e a relação de 1,63% de
CaO/PO5.

- Os fosfatos inferiores, representam um conjunto de margas e glauconita muitas vezes
fosfatadas sobre uma grande espessura (mais de 40m de CP1) e onde se individualizam
níveis de phosphoarénite entre 15 e 25%. A pesquisa CP1 recuperou a 10m
phosphoarénites de conteúdo 15,75 P2O5 rico em carbonatos. A exo-ganga de fosfatos e
carbonato e sílica com uma proporção cariavel de pirita e glauconite.
O estudo mineralógico das phospharénites verdes da sondagem CP1 feita a 60,8 e 70m apresenta
os seguintes resultados: 15,75% de P2O5, 1,22% feral e 21,22% CO2 e o registo de CaO/P2O5 é
elevado (2 a 3). Os testes para enriquecimento para o CP1 mostram que os sclamms representam
32% da massa inicial do 15% de fósforo.
As sondagens realizadas durante as campanhas revelaram amostras que foram analisadas em
laboratório e os resultados ajudaram a definir uma litologia e uma betonização.

- um conjunto superior maioritariamente margoso. 15 a 30m o que corresponde aos
calcários superiores e aos minerais pobres ditos FFB dos depósitos de fosfatos de Farim na Guiné
Bissau
- laminitos verdes ( aprox. 10m profundidade) que são argilas papery irregularmente
carbonáticas, localmente ricas em dolomita ;
- calcário cristalino ;
- areias e argilas glauconitas.
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De cima para baixo, a litologia apresenta-se da seguinte forma:

O estudo da bionização para os foraminíferos permite propor a seguinte secessão litológica :
- calcários cristalinos : zona A ;
- laminitos verdes : zona B ;
- uma porção do conjunto superior predominantemente margoso ;
- fim do conjunto superior com domínio margoso : zona C e D
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QUADRO JURIDICO SENEGALES

Consciente da sua proximidade com os continentes americano e europeu, o no quadro da
promoção de investimento e em particular no sector mineiro, procedeu à implementação de uma
declaração de uma política mineira e de um código de extracção mineiro conhecido como lei nr.
2003-36 de 24 de Novembro de 2003, mas também a lei sobre os grandes investimentos.
Entre as inovações introduzidas pela declaração de politica mineira e do código mineiro,
temos que
- o esforço do estado no seu papel de regulador :
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- racionalização e simplificação dos procedimentos administrativos;
- melhoria do sistema de extracção mineira de incentivos ao investimento;
- valorização e transformação local dos produtos mineiros ;
- a protecção ambiental ;
- a possibilidade de reservar uma descoberta considerada marginal em fase de prospecção
quando as condições económicas actuais são tidas como desfavoráveis para a viabilidade do
projecto ;
- a oportunidade para as empresas de construir projectos conjuntos sem exigências
administrativas ;
- a criação de um fundo de ajustamento e apoio ao Governo local: consiste num
mecanismo de redistribuição das receitas mineiras que contribui para a boa regulação do sector
mineiro e justiça social;
- a criação de fundo para a reabilitação de sítios de extracção mineira: Este fundo oferece
uma garantia para o cumprimento e respeito das suas obrigações por parte das entidades
exploradoras em matéria de reabilitação dos locais de exploração mineira;
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TRIBUTAÇÃO FISCAL

O código de extracção mineira estabelece vantagens fiscais, aduaneiras e económicas a
fim de tornar o sector mineiro mais atractivo.

Isenções fiscais

Durante todo o período de exploração, os titulares da licença ou concessão mineira ou
beneficiários da autorização de exploração de pequena escala, estão isentos da taxa de exportação
dos produtos e das actividades de exploração no perímetro da concessão acordado.
Durante um período de três anos para os titulares da licença de exploração e de sete anos
para os titulares da concessão mineira, a partir da data de concessão das operações e sujeitas às
disposições do artigo 64º, estes detentores beneficiarão de uma isenção total de impostos
incluindo:
- isenção de impostos sobre o valor dos bens e serviços adquiridos a fornecedores locais
ou contratado fora do Senegal ;
- isenção de taxas e impostos de saída ;
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O titular da licença de exploração de minerais beneficiará durante toda a vigência da
licença e suas renovações, de um regime de isenção total de impostos e de taxas de toda a
natureza.

- isenção de imposto mínimo ;
- isenção de franquias e impostos sobre as propriedades construídas ou não construídas
com excepção para os edifícios residenciais;
- isenção das contribuições devidas pelo empregador ;
- isenção de taxas e impostos em acções que comprovem a incorporação de empresas e
aumentos de capital.
No entanto, os grandes projectos de exploração objecto de concessão mineira que exijam
a mobilização de investimentos avultados, beneficiarão de benefícios fiscais e aduaneiros
mencionados anteriormente por um período no mínimo igual ao do empréstimo não podendo
exceder os 15 anos a partira da data de emissão da concessão.
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Isenções aduaneiras

O titular da licença ou concessão de exploração de substancias minerais está isento de
todos os impostos e taxas aduaneiras incluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA) de o a
remoção do concelho Senegalês de Transportadoras para :
- Equipamentos, materiais, máquinas, veículos, veículos incluídos no programa aprovado,
bem como peças de reposição e materiais de consumo e de bens ou produtos, fabricados
no Senegal para uma operação específica de pesquisa de mineração e de
importação,essencial para a realização do programa;
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- Partes e peças de reposição de equipamentos destinados especificamente à realização
do programa de pesquiza acordado.
Durante o período de pesquisa e realização dos investimentos e inicio da produção de
uma nova exploração ou a expansão da capacidade de uma exploração já existente, máquinas,
equipamentos, instalações, motores e veículos utilitários destinados especificamente às operações
mineiras e importadas para o Senegal pelo titular da licença ou beneficiário da concessão de
extracção em pequena escala, e empresas que trabalhem em seu nome e podendo ser reexportadas ou cedidas após uso, serão declaradas sob o regime de admissão temporária com
suspensão de todas as taxas e impostos de importação incluindo o Imposto sobre o Valor
Acrescentado (IVA), e remoção COSEC.

INFRASTRRUTURAS DE EVACUAÇÃO

Se a zona de Kolda apresenta um interesse concreto para a exploração de fosfatos, o
único problema a que uma eventual exploração se irá confrontar é a remoção / evacuação do
minério. Será importante analisar a rentabilidade de tal exploração se enfrentar a necessidade de
criar uma via-férrea que permitirá evacuar o minério para um porto.
No entanto, existem soluções que incluem o desenvolvimento de sinergias com grandes
projectos de extracção do Senegal tais como os Fosfatos de Matam e o ferro de Falémé mas
também com a Guiné Bissau (fosfatos de Farim), a Mauritânia (fosfatos de Bofal e Civé) e o ferro
do Mali. Estas soluções permitir diminuir o custo de construção de um caminho-de-ferro para um
único projecto aumentando a sua rentabilidade.
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Conclusão

Actualmente e com o desenvolvimento da tecnologia, do interesse mundial nos fosfatos e
na recuperação aceitável em algumas zonas, os fosfatos de Kolda podem ser uma exploração
economicamente rentável e cuja exploração poderia encontrar uma solução no âmbito da política
de minério da região.
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Assim, recomendamos um reconhecimento global da área, de modo a melhor elaborar
um programa de trabalho anual que será submetido à apreciação da Administração das Minas.
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ANEXOS
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Tabela 1: Principais resultados das pesquisas na campanha 1980-1981
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Tabela 2: campanhas de 1981 e 1982 – Analises químicas de rochas fosfáticas.
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Figura 2 : mapa do perímetro de Kolda
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Figura 1 : Mapa dos depósitos de minerais do Senegal
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Coordenadas em UTM WGS 84 (Zona 28)
Área de 2.645 km2
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Points

X

Y

B1

447 749

1 444 371

B2

519 179

1 444 675

B3

519 787

1 409 111

B4

471 458

1 409 719

B5

465 682

1 407 592

B6

462 339

1 404 856

B7

452 612

1 401 512

B8

447 749

1 396 345

Tabela 3: Alguns documentos relativo aos fosfatos
ANO

AUTORE(S)

DESCRIÇÃO

Estudo de dois fosfatos no Senegal

1956

SaintChamant de
H.

Controlo tectónico e morfológico da
sedimentação de fosfato na costa sul da
bacia Senegal-Mauritânia-Guiné: exemplo
do depósito de fosfato de cal Eocene de
Farim (Guiné Bissau)

1983

Prian J.-P.

CONTROLE TECTONIQUE ; MORPHOLOGIE ;
SEDIMENTOLOGIE ; PHOSPHATE ;
SEDIMENTATION PHOSPHATEE ; BASSIN
SENEGALO-MAURITANIEN-GUINEEN ;
GISEMENT ; CHAUX ; EOCENE ; FARIM ;
SENEGAL ; GUINEE BISSAU

Pesquisa de fosfatos no Senegal –
Campanhas de pesquisas de 1980-1984 –
Relatório Final – Estudo geológico e de
exploração de novos depósitos de fosfatos
na zona de Matam ( sectores de
N´Diendouri e Ouali – Diala)

1984

Pascal M.

SENEGAL ; PHOSPHATE ; GISEMENT ;
SONDAGE ; FORAGE

Pesquisa de fosfatos no Senegal – segunda
Campanha (1981-1982) – Reconhecimento
geológico por sondagens do núcleo médio
e alto Casamance (Kolda e Vélingara)

1982

Pascal M.

SENEGAL ; PHOSPHATE ; GISEMENT ;
SONDAGE ; FORAGE

Preparação do plano de desenvolvimento
geológico e mineiro. Nota introdutória.

1985

N/A

SENEGAL ; GEOLOGIE ; MINE ; PHOSPHATE ;
POTENTIEL ; RECHERCHE ; GISEMENT ;
RESERVE EXPLOITABLE ; BASSIN
SEDIMENTAIRE ; TAIBA ; LAM-LAM ; NAMEL ;
MATAM

Pesquisa de fosfatos, relatório
complementar. O fosfato de cal no
Senegal, síntese dos resultados obtidos,
estudo paleográfico e teste provisório
1966.

1966

Monciardini
C.

SENEGAL ; PHOSPHATE ; STRATIGRAPHIE ;
GEOLOGIE ; EOCENE ; LUTETIEN ;
RECHERCHE; PROSPECTION MINIERE

Algumas informações sobre fosfatos no
Senegal analogias com fosfatos do Níger

1966

Poulain J.F.

PHOSPHATE ; VARIETE ; COMPOSITION
MINERALOGIQUE ; GRANULOMETRIE ;
ETUDE COMPARATIVE ; SENEGAL ; NIGER

SENEGAL OCIDENTAL ; PHOSPHATE ;
PHOSPHATE DE CHAUX ; PHOSPHATE
ALUMINE ; ANALYSE ; TENEUR ; RAYON X ;
MOUILLAGE ; HUMIDITE ; ACIDITE ; ACIDE
PHOSPHORIQUE
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