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RESUMO: O presente trabalho, resultado da disciplina Métodos de Prospecção do curso de 
graduação de Geologia/UFBA, apresenta a metodologia aplicada a pesquisa de minerais 
pesados, especificamente a ilmenita, na planície costeira da região de Pratigi, Ituberá/BA. A 
área de estudo abrange aproximadamente 19,09 ha e está inserida na porção que vem sendo 
estudada pela Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM) desde a década de 90. O 
dióxido de titânio (TiO2), muito utilizado na produção de pigmentos, é obtido a partir da 
exploração de depósitos do tipo plácer, principalmente de ilmenita (FeTiO3), associados aos 
sedimentos holocênicos de ambientes litorâneos brasileiros. Na região de Pratigi, a ilmenita 
ocorre predominantemente disseminada e por vezes em camadas centimétricas nos primeiros 
0,5 m de profundidade. Ela está associada de forma mais expressiva aos terraços marinhos 
holocênicos e aos depósitos de praia recentes. A concentração de ilmenita nesta área se deu 
possivelmente com o retrabalhamento da linha de costa pela ação das ondas durante as 
variações do nível do mar dos últimos 120.000 anos. A metodologia utilizada incluiu a 
elaboração de uma malha amostral com espaçamento horizontal de 50 m e vertical de 100 m, 
na qual 64 furos foram distribuídos em sete linhas perpendiculares à faixa de praia (600m x 
500m), com 163 amostras coletadas. Para o controle de qualidade e amostragem do trabalho 
(QA-QC), das 163 amostras coletadas foram inseridas quatro duplicatas, três brancos e dois 
padrões. Utilizou-se um trado de caneca de oito polegadas para a coleta das amostras nos 64 
furos, dos quais 54 furos foram amostrados nas profundidades de 0,5 m e 1 m, sete furos 
amostrados nas profundidades 0,5 m, 1,0 m, 1,5 m e 2 m e três em até 0,25 m. Mapas de 
isoteores exibindo a distribuição da concentração de ilmenita para os intervalos das 
profundidades 0 – 0,5m, 0,5 – 1m, 1 -1,5m e 1,5 – 2m, elaborados a partir das amostras 
coletadas, revelam que os maiores teores (de 15 a 30%) estão na porção leste da área de 
estudo, mais próximos da linha da faixa de praia, onde foi possível encontrar camadas e lentes 
mais expressivas de ilmenita. A distribuição dos teores apresenta um trend N-S. Para o cálculo 
de recursos, aplicou-se o método dos Polígonos de Thiessen em conjunto com os pesos e 
teores das amostras. Obteve-se uma estimativa de 35.757,83 toneladas de ilmenita (FeTiO3) 
contidas em cerca de 444.916 toneladas de areias ilmeníticas. Embora a amostragem não 
tenha atingido profundidades maiores que 2m, o método utilizado mostrou-se eficaz na 
identificação de trends de deposição de ilmenita com teores mais altos, coincidente com os 
padrões de distribuição apontado em trabalhos anteriores da CBPM.  
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