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PROJETO MINERAIS PES~OOS - RIO S~PUCA! 

Antonio Luiz Duarte (li 

Márcio José Rosa . <21 

RESUMO 

O Projeto Minerais Pesados - Rio Sapucai consi•te numa ja 
zida de ouro, ilmenita, "monazita e zirconita situada nos 
aluviões do Rio Sapucai no sul do Estado de Minas Gerais. 
As reservas já bloqueadas chegam a 28 . 000.000 a 3 de casca 
lho suficientes para 20 anos de ope.ração a um ritmo de 1~ 
vra de 1.400.000 m3/ano. O estéril ser.á removido com uma 
draga de sucção tipo ~cutter-heaà".Uma draga de sucção ti 
po •bucket-wheel• fará a lavra da camada econõ.ica bom= 
beando o ROM para uma planta flutuante de concentração gra 
vimétrica. o ouro será recuperado por lixiviaçio em reser 
vatórios. Os minerais pesados serão separados por proces= 
sos eletrostáticos, magnéticos e gravíticos. A SA!IIITRI con 
sidera viável implantar e operar o Projeto Rio Sapucai coiii 
o minimo de impacto ambiental. 

A·B S T R A C T 

T~ Sapucai River Project is a gold, ilmenite, monazite 
and zircon alluvial deposit. It is located on Sapucai Ri ver 
valley in the south of Minas Gerais State. The reserves 
are 28.000.000 m3 of pay bed. Tne productiop vill be 
1.400.000 ml/year and the mine's life 20 year•. A outter
head suction dredge will do the overburden reaoval. The 
pay bed will be mined with an underwater bucket-wheel 
dredge . The ROM will be concen:trated in a washing plant. 
The gold will be recovered by leaching method. The other 
heavy minerals will be recovered by eletrostatic,magnetic 
and gravitic methods. SAMITRI believes that it's possible 
to implant and operate the Project without ecological 
damage. 

(11 Geólogo da S.A. MINERAÇÂO DA TRINDADE - SAMITRI 

(2) Técnico Quimico, Chefe de Pesquisas Operacionais da 

S . A. MINERACJ!.O DA TRINDADE - SAMITRI 
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1. INTROOUçAO 

1.1. Apresentação 

Visando promover a diversificação de sua atuação na área de miner~ 

ção, a SAMITRI vem, desde 1982, realizando trabalhos de prospecção 

e pesquisa mineral com enfoque prioritário sobre minerais pesados 

tais como ouro, ilmenita, zirconita, monazita e rutilo , em depósito 

do tipo aluvionar. 

Co.o resultado desta politica, foram descobertos os aluviões do Rio 

Sapucai, mineralizados a ouro, ila;'enita, monazita e zirconita. 

O Projeto Minerais Pesados - Rio Sapucal localiza-se na região sul 

do Estado de Minas Gerais (Fig. 1) . Engloba áreas dos municípios de 

Machado, Paraguaçú, Turvolándia, Cordislãndia, São Gonçalo do Sap~ 

cai, Careaçu, Silvianópolis, São Sebastião da Bela Vista e Pouso 

Alegr e. 

O principal acesso à área é feito pela Rodovia Fernão Dias- BR-381, 

que liga São Paulo a Belo Horizonte. 

A estratigrafia regional é composta dos Complexos Varginha - Guaxupé 

e Amparo (Proterozóico Médio I e Complexo Lal'llbari (Proterozóico Sl,lperi

or Novo). O Complexo Varqinha- Guaxupé compõe- se de rochas de facies an 

fibolito e qranulito, geralmente migmatizadas. O Complexo Amparo 

constitui-se principalmente de gnaisses. O Complexo Lambari é repr~ 

sentado por rochas gnaissicas e micaxistosas. Completam o quadro e~ 

tratigráfico as coberturas Quaternárias colúvio-aluvionares. 

1.2. Trabalhos de Pesquisa Realizados 

Os trabalhos de pesquisa desenvolveram-se de 1983 a 1987 e const~ 

ram de mapea.mento do aluvião, ensaios geof!sicos, sondagem Banka 6", 

poço.s, lavra experimental (draga piloto e planta piloto de separa-
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çio de minerais pesados), estudos qranulométricos, levantamentos t2 

poqrificos, l e vantamentos de obstáculos naturais e artificiais, 1~ 

vantamentos de dados hidrornétricos, estudos e análises externas di 

versas, etc. Neste periodo além da caracterização quantitativa e 

qual i ta ti va das substâncias minerais, procedeu-se o desenvolvimen

to dos processos de lavra e beneficiamento e de mercado para os pr2 

dutos. 

A sondagem totalizou 253 linhas, 2 . 301 furos, 13.804 metros. As ~ 

mostras bateiadas foram em número de 10.846 . Analizaram-se 6.590 ~ 

mostras para ouro, 1. 875 em liquido denso e 986 em Separador Prantz. 

1.3. Reservas 

A jazida se resume aos minerais .pesados (ouro, ilmenita, monazita e 

zirconital presentes nas camadas de cascalho e areia dos aluviões ~ 

tual (leito) e recente (várzeas) do Rio Sapucat. No leito não exi~ 

te estéril e a espessura média da camada económica é da ordem de 

3,5 m. Nas várzeas, considerando-se os canais económicos, a·eapeas~ 

ra média do ~luviio é de ce~ca de 6,7 m dos quais 3,8 m são de est! 

ril (basicamente argilas) e 2,9 m são de camada económica. 

As reservas definidas no aluvião (em 1.000 m*l aio: 

Reservas Cascalho Estéril ~ 

Medida 22.768 2 . 121 24.889 

Indicada + Inferida .....!:..!1! 4.979 9.855 

SOM A 27.644 7.100 34.744 

As reservas doa minerais económicos são: 

Mineral l!!conômico Teores Médios Reservas 

Ouro 50 mq/m* 1.380 ltq 

Ilmenita 22,86 Kq/m* 631.800 t 

Monazita 1, 77• ltq/111• 48.900 t 
Zircão 4,11 ltq/m• 113.800 t 

Granada 1,20 Kq/m• 33.200 t 
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2. LAVRA/BENEFICAMENTO 

2.1. Lavra 

A Figura 2 ilustra o esquema de lavra proposto. Os principais come~ 

tárioa sobre a lavra são: 

as áreas de operação serã.o alugadas i;x>r período de 5 anos, e cer 

cadas. 

naa áreas de remoção de estéril será removida e estocada a camada 

de solo orgânico, para posterior recuperação das áreas mineradas. 

Bata operação será realizada com trator, carregadeira e caminhões . 

as barragens de deposição do estéril serão construídas por trato

res de lâmina, com altura máxima de 3 m. 

a draga de estéril operará sempre ·em lagoas fechadas, e o overflow 

das barragens verterá na lagoa da draga. Esta operação portanto 

não poluirá o curso do rio . 

a camada econõmica, já decapeada, será objeto de lavra também por 

dragagem. O ROM será bombeado para a planta de concentração gra

vimétrica . A camada de cascalho não contem argilas, e a sua lavra 

não causará turbidez expressiva no curso do rio, conforme mostra

ram estudos de sedimentalogia realizados. 

o rejeito are·noso das espirais da planta de concentração será bo!!! 

beado , em distância de até 600 m, para enchimento das áreas já 1!. 

vradas nas várzeas. 

ap6s consolidação das barragens de estéril preenchidas, e das 

várzeas lavradas, será executado o nivelamento, a recolocação do 

solo orgânico e revegetação. 

ap6s cinco anos'de aluguel, os terrehos serão devolvidos aos pr2 

prietários devidamente recuperados. As áreas de várzeas alteadas 

não mais serão inundáveis no período chuvoso. 

o suprimento elétrico às dragas e à planta de concentração será 
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feito a partir de São Gonçalo do Sapucai, em rede aérea de 13,8 KV, 

com disjunto~es nas margens alimentando ramais de serviço com t2 

madas para cabo a cada 200 m. 

2.2. Dragas 

As dragas selecionadas para a lavra são de sucção sendo a • bucke! 

-wheel" para a lavra da camada econômloa e a "cutter-head" para a 

remoção de estéril. 

A draga tipo "bucket-wheel• foi selecionada por apresentar as segui!! 

tes vantagens: 

menor investimento 

menor custo operacional e de manuten9ão 

pequeno calado 

aaior versatilidade 

operação e .ovimentação favorecidas 

equipamento com alta tecnolo9ia 

produção compatível com os.n!veis do pr ojeto 

possibilidade de venda do equipamento usado 

• uso de equipamento standard 

A draga tipo •cutter-head" foi selecionada por ser o aétodo aais h! 

rato de remoção de estéril . 

Ambas terão potenciamento elétrico visando um menor custo operaci2 

nal e a contaminação da áqua do rio por combustíveis e lubrifican -

tes. 

A capacidade da draga "bucket-wheel " será de 1. 400.000 m, /ano. 

A capacidade da draga "cutter-head" será de 960.000 ma/ano. 

2 . 3. Planta de Concentração Gravimétrica 

O fluxograma de processo da planta flutuante de concentração gravi-
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aitrica é apresentado na Figura 3. O processo foi assim concebido: 

a polpa ROM é racepcionada em um tromel para limpeza de argilas 

e vegetais, rejeitando todo o oversize de 1 1/4-. 

o passante pela malha de 1 1/4" é peneirado em duas peneiras hor! 

zontais duplo deck, com telas de 6,4 e 1,0 mm. Todo o ovarsize de 

1,0 m. é rejeitado a jusante da planta • 

• o undersize das peneiras (- 1,0 mm) é bombeado a uma bateria de 

hidrociclones, para desaguamento. 

o underflow dos ciclones é estocado em tanque agitado, que tem a 

função de estabilizar a alimentação do circuito de concentração 

por espirais, quanto à vazão e à percentagem de sólidos. Este t~ 

que está dimensionado para 10 minutos de operação das espirais • 

• o circuito de espirais consta de três estágiost rougher, cleane.r 

e recleaner. 

o concentrado gravítico será bombeado até silo em terra. 

o rejeito gravítico poderá ser bombeado para enchimento das áreas 

lavradas nas várzeas, ou descartado por gravidade a 

planta' de concentração . 

jusante da 

A planta de concentração foi dimensionada para 385 t/h de sólidos 

podendo produzir 18 t/h de concentrado gravítico com 80-90\ de min~ 

rais pesados e 10-20\ de leves. 

2.4. Lixiviação 

Decidiu-se Pela recuperação do ouro a partir do concentrado gravít! 

co de espirais, pelo método de lixiviação em reservatórios, devido 

às seguintes razõ~s: 

excelente condição de percolação 

baixo consumo de cianeto (550 g/tl 

elevada recuperação 185 a 90\) 
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tempo de lixiviação reduzido (lO dias) 

segurança operacional 

mão de obra reduzida 

O fluxograma simplificado da planta de lixiviação pode ser visto na 

Figura 4 . A explica~ão sucinta do processo segue abaixo: 

o concentrado gravitico é depositado por carregadeira• de pneus 

em reservatórios concretados, e por 10 dias é percolado por sol~ 

ção de cianeto de sódio., 

a solução rica de cianeto é constantemente drenada para o tanque 

de "solução rica•, de onde alimenta torres de adsorçio I dessorção 

contend.o carvão ativado . 

a adsorção consiste na transferência do ouro, do licor de lixivi~ 

ção, para o carvão ativado, e a dessorção consiste na passagem do 

ouro do carvão para uma nova solução (hidróxido de sódio) compat1 

vel com a operação de eletrólise. 

a solução exaurida em ouro, efluente das colunas de adsorção, r~ 

torna ao tanque de "solução pobre•, de onde volta aos reservat2 
. . 

rios de lixiviação . 

a operação de dessorção é feita a quente (SOOC) por um •eletroli-

to pobre~, durante 72 horas. O "eletrolito carregado" 

uma cuba eletrolitica, com catodos de lã de aço. 

alimenta 

quando o primeiro catodo atinge a massa de 1 Xg de ouro, i deaca~ 

regado, e o excesso de li de aço é dissolvido por ácido sulfúri 

co. 

o ouro é então fundido, obtendo-se o lingote comercializivel. 

o concentrado gravítico lixiviado (após 10 dias) é lavado com 

água durante 2 dias, antes de ser removido dos reservatórios para 

posterior processamento na planta de separação de minerais pesa-

dos. 
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Em operação normal, não existe efluente do processo. A água de lav~ 

gem do concentrado lixiviado, antes de ser descartada, passa por r~ 

servatório onde é neutralizada com hipoclorito de sódio, que de~ 

trói por completo os ions de cianeto residuais, por oxidação. 

A planta de lixiviação foi dimensionada para 60.000 t/ano de concen 

trado gravitico. 

2.5. Planta de Separação de Minerais Pesados 

O fluxograma da planta de separação de minerais pesados é apresent~ 

do na Figura S. O processo consta basicamente de: 

o concentrado lixiviado, após perda de umidade em pilhas, alimen 

ta o forno secador a óleo BPF , co~ o objetivo de atingir 909 C 

temperatura ótima para separação eletrostática. 

a ilmenita (condutor-magnético) será obtida por separação eletro~ 

tática (2 rolos) e separação magnética. 

o material condutor não magnético ocorrerá em quantidades reduzi

das e será estocado. 

o zircão (não co·ndutor - não magnético) será obtido por separação 

eletrostática e magnética, seguindo-se a concentração por 3 est~ 

gios de mesas a ar, e separação magnética. O rejeito das mesas a 

ar alimenta o circuito de espirais para Scavenger. 

a monazita (não condutor-magnético) será obtida por separação el~ 

trostática e magnética, seguindo-se a concentração por 3 estágios 

de mesas a ar, e separação magnética de disco. A monazita é est,2. 

cada em "bags" de 1,5 t, em galpão próprio e isolado. O rejeito 

das 111esas de ar .de monazita alimenta .circuito de espirais para 

scavenger. 

a granada (não condutor-magnético) será obtida no circuito de 

monazita, como oversize de um peneiramento a 48 mesh do produto 
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médio das mesas de monazita . 

Esta planta foi dimensionáda para 8 t/hora ou 60.000 t/ ano de .con

centrado gravitico. 

3. IMPACTO AMBIENTAL 

Considera-se viável implantar e operar o Projeto Rio Sapucai, tal 

como concebido, com o minimo impacto sobre o ecossistema da região. 

Do ponto de vista ambiental foram feitos vários levantamentos da 

situação atual do ecossisrema tendo sido entregue à COPAM-MG o Rela 

tório de Impacto Ambiental - · RIMA do Projeto. Do ponto de vista da 

proteção radiológica também foram feitos levantamentos e programas 

de monitoramento que já foram entregues à CNEN - Comissão Nacional 

de Energia Nuclear visando a obtenção do licenciamento. 

3.1. Terras 

As áreas de várzeas que serão objeto de alteamento por barragens f! 

carão livres de inundações no periodo chuvoso, podendo ser utiliz!_ 

das durante todo o ano. 

Os canais de várzeas a serem lavrados serão preenchidos com areia e 

cascalho ' provocando uma rápida drenagem das várzeas inundáveis e em 

consequência, permitindo a sua utilização um maior periodo de tempo 

no ano. 

3.2. Agua 

Não haverá contaminação dos cursos d'água por óleos e produtos quim.!, 

cos. 

Eventual efluente do circuito de lixiviação será prévia e automat.!, 

camente neutralizado. 

A remoção de estéril por draga, operando em circuito fechado com 

barragens, não gerará turbidez no curso do rio. 
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A lavra da camada econõmica também não causará turbidez no rio. E~ 

tudos de sedimentologia realizados mostraram que o material dragado 

será depositado novamente em trechos de 760 m e 2.455 m respectiva• 

mente para as condições de vazões médias e máxi mas dominantes. 

3.4. Ruido 

O nível de ruido das operações programadas não será motivo de preo 

cupação. 

4. GENERALIDADES 

A SAMITRI investirá no Projeto OS$ 10,000,000.00 e a implantação d~ 

mandará 18 meses. 

o quadro de pessoal prevê 129 funcionários operando em regime de 

4 turmas. 

Todos os produtos serão comercializados no mercado interno.Prevê-se 

a produção anual de 101 kg de ouro, 41.600 t de ilmenita, 

de monazita, 4.900 t de zircão e 2.200 t de granada. 

1. 600 t 

A importância do Projeto Minerais Pesados - Rio Sapucaí está no f~ 

to de mostrar ser possível aproveitar inúmeros mineraip num aluvião 

a partir de um projeto de lavra/beneficiamento bem concebido e pla

nejado. Além disto mostra s~~ possível implantar um projeto de min~ 

ração fluvial em região desenvolvida do pais com um minimo impacto 

ambiental. 
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FIGURA 1 • PLANTA OE SITUAÇÃO 
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