SIGUIRI
Informações da licença

SIGUIRI
APRESENTAÇÃO DO SENEGAL
Localizado no extremo oeste da África, o Senegal fica entre
8 e 12 ° 16 ° 41 de latitude norte e 11 ° e 17 ° 21 32 W de
longitude. O país faz fronteira com o Atlântico a oeste, ao
norte da Mauritânia, Mali, a leste, Guiné Bissau e Guiné
para o sudeste para o sul. A Gâmbia é um enclave em
qualquer comprimento no sul do Senegal, no qual ele
penetra profundamente. Cobrindo uma área de 196.722
km2, o Senegal, com sua capital em Dakar, cerca de doze
(12) milhões de habitantes distribuídos de forma desigual
nas 14 regiões administrativas (densidade 61,1 hab / km ² e
taxas de crescimento populacional de 2,34%).

La région dé
Kolda
La région de Kolda
compte trois (03)
départements, neuf (09)
arrondissements neuf

O OURO
A futura zona de extracção de ouro foi mapeada na parte sul
da área de licença. A extensão longitudinal tem cerca de 6
km. Em toda a área, estão dispostas minas artesanais
antigas e actuais. A largura da zona situa-se entre os 40 e os
350 metros. Artesãos fazem a extracção de minerio
fortemente desintegrado a profundidades que podem
chegar aos 10 metros. O material contendo ouro é
representado por curtos veios de Stockwerk quartzo com
uma espessura de até 0,8 metros. No lado sudeste da zona
de mineralização de ouro, artesãos operaram zonas de veios
orientados no ângulo da parte inferior, a todo o
comprimento da zona mineralizada. Com base nos
contactos com os artesãos e os resultados de inspeção das
minas de ouro, o comprimento total da zona mineralizada
da licença deve ser cerca de 12 a 14 km.

une (31) communautés
rurales. Avec une
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(09) communes et trente

superficie de 21011 km²,
Kolda compte 847243
habitants soit une
densité de 40 hab/km².
Kolda est la région la plus
pauvre du pays avec un

taux d’analphabétisme
d’environ 98%.
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Localização da licença em relação a ocorrências de ouro conhecidos e operações de extracção de ouro
indicado em mapas geológicos e aéreas cartões magnéticos (as imagens de fundo são uma compilação de
mapas geológicos da Guiné, escala 1:1000000, e um mapa magnético Air BRGM. Localização de diferentes
fontes de ferro.
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Resultados de observações de campo sobre a licença e localização de alvos exploração do ouro (fundo - Mapa
Geológico da Guiné, escala 1:1000000)
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Artesãos que trabalham na área de mineralização de ouro, ao sul da licença

Os tipos de rochas mais velhas, sedimentos Birimian, incluem uma formação de argila na
parte superior e uma camada mais grossa de arkosic na sua parte inferior, com ocorrências de
ouro mais comuns no último. Além do dolerite mais recente e arenito, não há praticamente
afloramentos recentes. A desintegração e a grande laterização resultou numa laterita
econômica e depósitos de ouro do saprolito, com a mineralização de ouro primário ocorrendo
em depósitos de veios de quartzo nas unidades Birimian sedimentares. Existem três tipos
principais de mineralização nas unidades Birimian sedimentares:
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Os veios de quartzo stockwork e quartzo-carbonato-albita sulfeto de laminados
(Fayalala);
mineralização de pirita ouro disseminada nas estruturas de sílica-carbonato de
hematita altamente fraturado (Lero Karta), e
mineralização tipo skarn com magnetita epidoto-rebaixado (Firifirini outrora Siguirini)

A extracção é preferencialmente desenvolvida nos sedimentos mais permeáveis, com os grãos
mais grosseiros e perto de estruturas orientadas na direção (leste, nordeste) e zonas de
fratura orientada na direção (norte, nordeste). A extracção é localizada por uma combinação
de controles litológicos e estruturais. O ataque e mergulho das zonas mineralizadas, e em
menor extensão, o modo de mineralização variar consideravelmente de um repositório para o
outro. A mineralização de ouro está principalmente associada com stockwork e quartzocarbonato-sulfeto laminado na veia stockwork de albita-carbonato-sulfeto, ou como
hematítico brecha sulfeto. Pirite é o tipo dominante sulfureto. O ouro está amplamente
desenvolvido em fraturas de grãos de pirita, raramente maiores do que 50 mícrons, e que não
são refratários. Alteração e mineralização laterização em grande escala e rochas hospedeiras
vizinhas resultaram no desenvolvimento econômico de laterita e depósitos de ouro do
saprolito. Ambos transportados e lateritas residual, com uma espessura de até 15m, host
mineralização de ouro econômica, que a média é geralmente em torno de 1 a 2 g / t Au em
grandes áreas laterais. A mineralização média saprolite tende a ser ligeiramente maior (1,5 a 5
g / t de Au), mas geralmente é cultivado em áreas mais pequenas com uma largura que varia
entre 2 e 30 m. A base de oxidação se estende por mais 100m, mas pode ser localmente
deprimido em zonas de fractura e brechação. A amplitude ea qualidade das zonas de minério
bruto aparecer um pouco diferente dos seus homólogos no perfil saprolito
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A Bacia de Siguiri pode ser subdividida em duas formações distintas: Formação Matagania
altos e Formação Firifirini baixo. Formação Matagania é dominada por inter-camas de xistos e
siltitos, melhor representados na parte sul da concessão Dinguiraye. A formação Firifirini
inclui siltitos intercalados e arenitos arkosic grauvaque e ainda de conglemerados ocasionais
que são mais comuns na parte norte da concessão Dinguiraye. A deformação e metamorfismo
parece ter sido muito mais moderada na bacia de Firifirini do que em outras áreas Birimian da
África Ocidental. A estratigrafia do subsolo é principalmente sub-horizontal e as descargas de
falhas são raras. Os agrupamentos de minerais primários refletem a fragilidade do
metamorfismo regional e caracterizam-se por dobramento monoclinal amplo. Em toda a
estratigrafia tem ocorrido a intrusão de diques dolerite e soleiras em massa durante o período
Jurássico, associados com a dissolução da massa terrestre de Gondwana. Mais resistentes à
erosão e laterite, estas intrusões formam grandes colinas e penhascos, e a sua
susceptibilidade magnética pode ser distinguida através de dados magnéticos aérios.
Regionalmente, as ocorrências de ouro são mais numerosos na unidade de granulação grossa
arkosic (Formação Siguiri). A sequência de rock no corredor Lefa é dominada por sedimentos
e consiste principalmente de siltitos arkosic com horizontes subordinados de arcóseos
verdadeiros.
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A semelhança da geologia, a busca das estruturas geológicas da mina Lero Karta no ponto da
licença, com um potencial elevado para a descoberta significativa de depósitos de ouro
dotados de um potencial mineral da mesma amplitude que os recursos da mina de Lero Karta.
O facto de que a ares de licença está localizado perto da mina operacional e não muito longe
de Siguiri (AngloGold Ashanti) torna a região ainda mais atraente.

BAUXITE
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Graças à cartografia de reconhecimento, 13 sítios potencialmente ricos em depósitos de
bauxite comercial foram delimitados. Estes potenciais locais estão localizados na parte central
e norte da licença. A qualidade do óxido de alumínio será de um nível comercial. A estimativa
do nível real de qualidade pode ser feita pelo programa de picadas.

Recomenda-se que a realização dos programas de picadas delimite a extensão da zona de
intervenção para avaliar o potencial económico do bauxite. Consulte a secção abaixo sobre o
programa de trabalho proposto.
Não há minas de bauxite a operar nas imediações. É aconselhável realizar um modelo
económico conceptual depois das escavações de pesquisa antes de começar outro programa
de exploração.

D IAGRAMA GEOMORFOLÓGICO MOSTRANDO AREAS DE
PROSPECÇÃO DE BAUXITE ( VERMELHO ) E POÇOS DE
ENSAIO PROPOSTOS (MODELO DE RADAR DE TERRENO (
SRTM3)
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