MANDIANA NORTE E SUL
Informação da licença

MANDIANA Norté é Sul
PRESENTATION GENERALE
Existem duas áreas de licença, respetivamente, uma com
uma área de 80 km2 e outra com 97 km2, localizada na
Prefeitura de Mandiana.
O trabalho de campo foi realizado durante cerca de 80 km
de viagem de reconhecimento do âmbito das licenças. 84
amostras foram colhidas e analisadas por XRF portátil.
Nenhuma amostra foi enviada para laboratório externo.
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Localização das minas de ouro artesanal na faixa de
permissão de Mandiana do Norte e do Sul (os mapas de
fundo são o mapa geológico da Guiné, escala 1:1000000 e a
carta aérea da BRGM ( Bureau de Recherches Géologiques
et Minières- Gabinete de Investigação Geológico e Mineiro)
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MANDIANA Norte e Sul
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Furo artesanal profundo e estreito em Mandiana Norte

Mina artesanal a céu aberto em Mandiana Sul

