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O Setor geomineiro da República da Guiné-Bissau encontra-se na sua fase
embrionária, embora vislumbra-se no horizonte o prelúdio de uma nova fase - a
fase de produção.

Algumas empresas já têm Títulos Mineiros e estão a efetuar trabalhos para a
conclusão de estudos de impactos ambientais e socioeconómico.

Atualmente, a produção mineira na Republica da Guiné-Bissau é limitada e restrita
aos materiais de construção (gravilha, areia, argila, doleritos, etc.) destinados ao
consumo de algumas empresas e da população local.

Os dados geológicos de momento, atestam que não existe problema de água na
zona ocidental da Guiné-Bissau. O problema maior talvez será de ordem técnica e
financeira.

Quanto ao petróleo ainda não há uma descoberta comercial embora os trabalhos
de prospecção sísmica continuam no offshore



SITUÇÃO GEOGRÁFICA E GEOMORFOLÓGICA

A República da Guiné-Bissau, situa-se na costa ocidental da
África, entre a República do Senegal a Norte, a República
da Guiné Conacri a Este e Sul, e o Oceano Atlântico a
Oeste. Cobre uma área total de 36.125 km2 dividida em
nove regiões administrativas. Os resultados do último censo
apontam para uma população de cerca de 1 534 000
habitantes, dos quais 700 000 residem na capital, Bissau.



O país é plano excetuando-se a parte Este onde existem colinas de não 
mais de 300 metros de altitude. O território tem uma parte insular com 
mais de 80 ilhas e ilhéus, das quais apenas 20 são habitadas. Essas 

ilhas formam o Arquipélago dos Bijagós.



O levantamento geológico do território da República da Guiné-Bissau foi sendo
realizado ao longo dos anos de 1940 a 1960, tendo sido editado, em 1968, a carta
geológica na escala de 1/500 000 de autoria do geólogo João Ernesto Teixeira e sob
a égide da Junta de Investigações do Ultramar.

O estudo da geologia de superfície no país é muito difícil dada a dificuldade de se
encontrarem bons afloramentos devido a grande camada de cobertura e alteração
das formações superficiais. Para a edição e publicação do mapa geológico, assim
como o estabelecimento da estratigrafia do território, utilizou-se a título
complementar as amostras recolhidas em furos de captação de águas e em
sondagens de prospeção estratigráfica e de pesquisa petrolífera. Após a
independência, sendo a Guiné-Bissau um país de fracos recursos, não pode, por si
só, custear os trabalhos do processo geomineiro porque requerem grandes
investimentos. Por isso, grandes campanhas organizadas para a continuidade do
conhecimento da potencialidade de recursos geomineiros foram financiadas através
de fundos de cooperação bilateral e multilateral (Ex-URSS, França, Portugal, PNUD,
etc.).
Sinteticamente, diríamos quanto a geologia que, aproximadamente, três quartos do
país, a oeste duma linha que se estende de Pirada a Buba passando por Bafatá, são
ocupados pelas formações do Cretáceo, Paleocénico e Neocénico. As formações do
Paleozóico (Câmbrico, Ordovícico, Silúrico e Devónico) ocupam a quarta parte a
Este do País. Quanto às formações do Pré-câmbrico, elas estão confinadas numa
modesta superfície no extremo Nordeste do país.





Os trabalhos efetuados até a data presente, no sector mineiro, permitiram
identificar, preliminarmente, cinco domínios de recursos minerais que apresentam
certo potencial económico, nomeadamente:

I. PEDRAS PRECIOSAS

Foram feitos trabalhos de reconhecimento no quadro de cooperação bilateral com Portugal
(Sociedade Portuguesa de Empreendimentos S.A-1983 a 1985)) com resultados positivos.

•Estes resultados justificam o prosseguimento de trabalhos táticos em 3 (três) áreas
selecionadas, potencialmente favoráveis à ocorrência de quimberlitos, eventualmente
diamantíferos. As áreas referidas anteriormente situam-se em contexto geológico-estrutural
favorável, em formações pré-câmbricas e câmbricas. Na seleção das mesmas, teve-se em
conta a correlação dos resultados obtidos com a geoquímica de solos e a deteção em
algumas amostras de concentrados de minerais densos (ilmenites e piropos típicos) satélites
de rochas quimberliticas.
Na geoquímica dos solos, o elemento indicador mais evidente foi o Cromo (Cr), cujos pontos
de amostragem com teores anómalos, estão por vezes associados ou próximos dos
concentrados positivos.



Os jazigos estão situados no extremo Sudeste da Republica da Guiné-Bissau, na
região de Gabu, sector de Boe, aproximadamente a 240 km da capital Bissau. A
maior parte dos jazigos, que são hoje conhecidos, foi descoberta em 1957-1958 pelo
geólogo alemão Fratschner que trabalhava para a companhia holandesa Billiton
Maatshappij em cumprimento do contrato assinado com o Governo de Portugal, de
1957 a 1961, para pesquisa de avaliação geológica de algumas áreas.
Em 1977, os técnicos da empresa TECHNOEXPORT da antiga União Soviética
trabalharam, em conjunto, com os técnicos da Guiné-Bissau, na região de Boe, com
o objectivo de confirmar os dados da Billiton mediante a execução de pesquisas
sistemáticas em todos os jazigos conhecidos e, em consequência, descobriram um
novo pequeno jazigo (Felo Canhaje) e uma série de pequenas ocorrências de
bauxites. Em conformidade com a metodologia geológica soviética da altura, a dita
etapa corresponde a prospeção preliminar cujos resultados são suficientes para uma
avaliação técnico-económica da viabilidade de exploração dos jazigos que, ao total,
são cinco (Eva e Caim situados na margem esquerda do rio Fefine e Felo Canhage,
Vendu Leidi e Rachel-Rebecca, situados na margem direita) e que ocupam uma área
de 400 ha sobre as duas margens do rio Fefine. O minério é idêntico ao da Guine-
Conakry, constituído de gibbsite ou trihydrate de alumínio.

As reservas Medidas e Indicadas são de 76.93 milhões de toneladas de BAUXITE
com teor médio de 46.33% de Al2O3.



Portanto, com a realização de infraestruturas ferroviárias e portuárias à Buba,
eventualmente, esses países poderão fazer transitar uma parte do seu comércio
internacional através de Buba, refere-se a Republica de Guiné para a exploração de
diferentes jazigos situados no Nordeste de Futa Djalon (bauxite de Gaoual); ao
Senegal para a evacuação do minério de ferro de Faleme e ao Mali para a abertura
duma terceira via de desencravamento e exploração de bauxites de Balea e ferro de
Bale e, uma vertente estritamente nacional para a exploração somente das bauxites de
Boe. No entanto, neste momento, é a empresa Angolana “ Bauxite Angola, Sociedade
Mineira e Investimentos S.A. detentora da Licença de Arrendamento dos jazigos de
Bauxite de Boe para estudos de impactos ambientais e socioeconómico assim como
eventual construção do Porto de Buba.

Todas essas empresas concluíram
que para explorar os jazigos de Boe
era preciso a construção de um
caminho-de-ferro e um Porto de
águas profundas em Buba. As
condições excecionais de
navegabilidade de Porto de Buba
podem suscitar interesse dos países
da Região dando o projeto uma
dimensão sub-regional.



Importantes recursos em fosfato de boa qualidade com uma reserva 166Mt
e 30% P205(cento e sessenta e seis milhões de toneladas -fonte, empresa
Canadiana, Champion Resources INC,1997-2006), são conhecidos no
Norte do pais, concretamente nos arredores da cidade de Farim

Os estudos geológicos foram feitos pelo Bureau de Recherches
Géologiques et Minières, et Directions des Recherches et du
Développement Miniers (Franca1982 a 1984) em colaboracao com a
Direccao Geral de Geologia e Minas.

Os estudos de pré-viabilidade económica foram feitos pela empresa
Francesa SOFREMINES em 1986.

Neste momento, a empresa detentora da Licença de Arrendamento é a GB
Phosphate Minerals A.G., com o objetivo de fazer trabalhos
complementares para estudos de impactos ambientais e socioeconómico.



Os jazigos de ilmenite e de Zircónio situam-se a Noroeste da Guiné-
Bissau, concretamente nos arredores da localidade de Varela. Os
resultados de trabalhos feitos com ajuda da cooperação com a Rússia
apontam reservas indicadas de 440 000 t de Areias pretas, contendo 87
000 toneladas de Ilmenite e 17 000 t de zircónio.

Atualmente, estão a decorrer trabalhos de estudo detalhado, com vista a
viabilização da exploração dos jazigos.

Como tínhamos referido anteriormente, a produção mineira na
República da Guiné-Bissau é limitada e restrita aos materiais de
construção (gravilha, areia, argila, doleritos, etc.) destinados ao
consumo de algumas empresas e da população local. Destaca-se,
nesse grupo, o Dolerito que tem uma aplicação muito ampla. O
dolerito é aplicado na construção de pontes, nas britadeiras e
consequente formação de blocos, na construção de estradas etc.



Dada a aplicação múltipla, o dolerito é o material de construção mais caro
na Guiné-Bissau com os preços que variam entre 28 000FCFA(43€)/M3 in

situ e 35 000FCFA(54€)/M3 ao destinatário (fonte – DSMP).

Os principais jazigos em termos de reservas são:
Cancolim: Reserva Medida (50%) e Reserva indicada (50%) de 337.5mil
m3 com 80% sob o nível freático. Sill ou dique de dolerito. Cor fresca :
cinzenta escura.

Finete: Reservas Medidas explorável acima do lençol freático, de 4 milhões
de m3. Cor cinzenta escura.

Quiliquili: Reservas indicadas de 1.35 milhões de m3.Cor cinzenta escura.

Surire: Reserva Medida e Indicada, acima do nível freático, de 3.4 milhões
m3. Cor cinzenta escura.



Os trabalhos de prospeção de 1983-1985 feito pela empresa
portuguesa S.P.E.-S.A apresentaram resultados positivos inclusive e
para ouro. Os duplicados das amostras deixadas pela empresa, na
Direção Geral de Geologia e Minas, foram enviadas para o Laboratório
de análises de PNUD, em Mali, no quadro do projeto GBS/86/006 –
PNUD/DTCD/MRNI e os resultados em algumas amostras foram
positivos (> 6ppb e,> 125ppb).

No quadro de um projeto de cartografia e prospeção mineira executado
pelo BRGM (Franca) foram descobertas algumas anomalias
geoquímicas, refere-se ao Cobre, Chumbo, Zinco e Molibdeno na
Região de Gabu, Leste do Pais. Falta de financiamento para a
prossecução de trabalhos.

. O quadro a seguir, apresenta de uma forma geral, o resultado dos
trabalhos, de inventário mineral, efetuados, entre 1987 e 1991 pelas
Nações Unidas em colaboração com a Direção Geral de Geologia e
Minas.





Quanto aos recursos hídricos de referir que as bacias artesianas das
águas subterrâneas da Guiné-Bissau constituem parte Sul, a maior, nesta
zona de África Ocidental, da bacia artesiana Senegalesa que coincide no
plano com a jovem depressão tectónica meso-cenozóica do mesmo nome.
No território da Guiné-Bissau destacam-se, na estrutura da bacia artesiana,
cinco horizontes aquíferos: 1 Plioceno-Quaternário; 2 Miocénico médio-
inferior; 3 Oligocénico; 4 Paleocénico- eocénico; 5 Maestrichtiano.
As águas desses horizontes aquíferos são doces e as vezes pouco salinas
exceto o primeiro, pouco relevante para indústria.

A cidade de Bissau é abastecida em água através do horizonte
Maestrichtiano. Este horizonte tem perspetiva, em água, para uma
produção industrial em larga escala.

De acordo com os dados geológicos de momento, não existe problema de
água na zona ocidental da Guiné-Bissau. O problema maior talvez será de
ordem técnica e financeira.
O petróleo é regulado por Lei própria, por isso, não é objeto do
presente trabalho embora, podemos avançar que a Guine- Bissau, ate
agora, ainda não conseguiu uma descoberta comercial.



A Constituição da República da Guiné-Bissau, no seu Artigo 12º, reza o
seguinte “o solo, o subsolo, as águas e todos os recursos e riquezas
naturais são propriedades do Estado, constituindo o solo e o subsolo
propriedades distintas uma da outra. O Estado consente no entanto a
sua exploração, em regime de concessão às cooperativas e outras
pessoas jurídicas singulares ou coletivas, desde que a mesma sirva o
interesse geral da comunidade e promova o desenvolvimento
socioeconómico da República da Guiné-Bissau.”

Por conseguinte, enquanto em exercícios das suas funções ate três (3) anos
apos o seu término, os indivíduos a seguir indicados, não poderão obter
Direitos de Mineração em todo o território nacional:
•Os membros dos Órgãos de Soberania;
•Os funcionários superiores e subalternos ligados ao sector Mineiro;
•Os membros das Forcas Armadas e Forcas paramilitares no ativo, e;
•Os indivíduos que trabalham na Administração Central ou Local do país.



As empresas detentoras de um Direito de Mineração são autorizadas para
efeitos de imposto, a deduzir qualquer investimento em operações de
prospeção e/ou de Mineração; elas beneficiarão de isenção de direitos
alfandegários, de impostos e taxas fiscais, para toda a maquinaria e todo o
equipamento necessários para quaisquer atividades ligadas as operações
de prospeção ou de Mineração, com exceção do imposto de selos e
emolumentos; nenhum imposto sobre Royalty será pago pelo titular de um
Direito de Mineração ao abrigo desta Lei.



A República da Guiné-Bissau não tem tradição mineira. Nem pode por si só
custear os trabalhos de base para o conhecimento da sua potencialidade
mineira.

Grande parte dos trabalhos realizados tornou-se possível com a
cooperação bilateral e multilateral

Hoje, os grandes jazigos em termos de reservas e significação económica,
estão em fase de realização de trabalhos complementares para o estudo
de viabilidade económica.
O pais é virgem em termos de conhecimento geológico. Alguns índices,
ocorrências e anomalias estão por verificar a sua significação económica
necessitando de trabalhos complementares. Demais a mais, a legislação é
atractiva e baseia-se nos princípios de equidade, celeridade, clareza e
transparência.

De acordo com os dados geológicos de momento, não existe problema de
água na zona ocidental da Guiné-Bissau. O problema maior talvez será de
ordem técnica e financeira.

Quanto ao petróleo ainda não há uma descoberta comercial embora os
trabalhos de prospeção sísmica continuam no offshore



MUITO OBRIGADO!


