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DSOMO 

A complexidade mineralogica do depósito de fluorita,aine 
ralizado em rochas brechadas do Carbonatito Agua Clara 
fortemente intemperizado, com vazios (cavernas) de dimen 
sões variadas no sub-solo, exigiram soluções de engenha= 
ria, algumas delas não convencionais, seja no aspecto 
tecnológico do beneficiamento como t&llbém no arranjo g.e
ral da Usina. 

O presente trabalho enfoca os principais c ritérios para 
o arra.n jo geral e estudos de processo realizados .. la~ 
ratório e planta piloto para o projeto da Usina de Benefi
ciamento da Mi neração Oel Rey. 

ABSTRACT 

Tbe complexity Clugqer ore of fluorite deposit minerali
zed in brecciated rocks of Aqua Clara Carbonatite heavy 
weathered, with voida (cavernal of the variety of ahapes 
and lenqtha in the underqround, required engeneerinq ao
lutions aomewhat not conventional for ore procesaing 
and mill plant arrangement. 

Thia paper t ocuaes mains criteria for lay out and pro
cesa studies c arried out on laboratory and pilot plant, 
for deaign of Mineração Oel Rey Mill Plant. 
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l UITRODUCAO 

A fluorita i um doe minerais nio metálico& nio muito abundante 

na natureza , considerada como de valor intrineeco mediano, po

rém, de grande impoxtincia económica e estratégica devida sua 

aapla utilidade, sendo conaumida em indúatriae de vidro e refr! 
qerantea, indúetria química, metalúrgica, siderúrgica e até em 

proceeeos de enriquecimento de urânio. 

Quimicamente é um fluoreto de cálcio (CaF •) com 51,1\ de Ca e 
, 8,9\ de P, quando pura. Sua composição mineraloqica natural r~ 

r ... nte contém contaminações , porém aesocia-ae a outros mine

raie como: quartzo, calcita, barita, calcopirita, galena, sulf~ 
toe e fosfatos, que devem ser eliminado& para atender àa exigê~ 

cia1 das elpecificaçôe• indu1triai1. 

A fluorita grau ácido é amplamente utilizada em indústrias qui

mica• que exigem no minimo 97\ de CaF• e não maia do que 1,5\ 

de SiO> , 1\ de CaCOa e O,S\ de Pe•Oa. 

A Uaina de Beneficiamento ora em construção pela Mineração Del 

Rey, uma daa 'JnPreaas da OU PONT DO BRASIL, no Município de Ce! 

ro Azul - Vale do Ribeira - PR, produzirá 50 mil t/a de fluori

ta grau ácido e 10 mil t/a de fluorita grau metalúrgico, o que 

a coloca como a principal produtora nacional, aumentando a ofer 

ta doméstica ~ 80\, ae comparada com a produção atual. 

Com invejável teor médio de 59\ de CaF• e reaerva medida em 

2,6 mllhõea de t, a meta da Mineração Oel Rey mostrava aer fa
cilmente atingível. 

Entretanto, os estudca para detalhamento do projeto revelaram 

alguns aspectos tecnologicos e geotécnicos que impuseram duaa 

modificações importantes, afetando inclusive a concepção origi

nal da Usina, quais sejam: 

- Mudança no Plano Oiretor, em função do lócal eacoihido para 

implantação recair em área de rochas carbonatiticas com va

Zlos (cavernas) 
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- Mudança no fluxograma de processo, devido o minério conter a~ 
gilaninerais com PaGs em teores ~ão previstos originalmente, r.! 
querendp estudos especiais em laboratório e planta piloto. 

Essas alterações de-.ndaram a~eses de trabalhos adicionais, onde 
a experiência dos profissionais envolvidos e vivência em assun
to• eimilares; foram fundamentais ·para encontrar aoluções de •n 
ganharia, algumas delas criativas, para viabilizar o projeto e 
a construção, dentro dos padrões de qualidade e segurança da M! 
neração Oel Rey. 

2 GEN!SE DA JAZIDA E MINERALOGIA 

Entre as várias ocorrências de fluorita na região do Vale do R! 
beira ao Norte do Estado do Paraná, próxima à divisa do Estado 
de São Paulo, a j~ida Mato Preto da Mineração Del Rey é uma 
das maia importantes, dada a sua reserva, teor natural e local! 
zaçio próxima a grandes centros conaumidores. 

são três corpos de minerlos que somados ii ocorrências menores e!. 
parsas, abrangem uma área de 15 km1 • O maior corpo aprer"tnta 
04 lente& sub-paralelas orientadas segundo NE, com forte mer
gulho para Nordeste. Possui 250 m de comprimento . por 80 m de 
largura e pelo menos 120 m de profundidade. 

Segundo o trabalho de Felip6 e Biondi (1983), aa jazid.aa de 
fluorita Mato Preto e o Complexo Igneo Alcalino Cretãcio-Paleo
cênico composto de grandes volumes de carbonatito e brecha car
bonãtica, estio geneticamente relacionados e ocorrem proximo a 
um contato regional entre rochas graníticas Trêa cõrregos e ro
cha& metamórficas da Formação Agua Clara. 

Um fato relevante, constatado em perfis geológicos de sondagens 
nessa área é a existência de cavernas nas rochas carbonatiti
cas, com dimensões variadas podendo atingir até 30 m, origina
da& de ataque químico das águas, qu.e percolam o maciço rocho•o. 

Para a mineralização da fluorite, a feição eatrutural 
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significativa foi a existência abundante de brechas carbonánucas 

formadas por intrusão alcalina e falhamento, principalmente na 
zona do contato regional já mencionado. 

O depósito teria se formado, segundo Jenkins (1987), por substi 

tuição hidrotermal,onde ocorre a extreita associação espacial e 

e temporal com as rochasmagmátiças, com as terras raras, fosfa

tos e mineralização titanio-nióbio.A !luorita é também encontr! 
da preenchendo fraturas em zonas de contato brechadoecisalhado. 

O tipo de alteração mais importante, inclue a substituição de 

calcita pela silica=:; fluorita = pirita, e a substituição 

de minerais de silicato pelo epidoto= al.bita ::!::=::;:: clarita 
e:::;; calcita. 

De uma forma geral o minério do corpo principal pode ser classi 

ficado em quatro tipos: disseminado, bandeado, maciço e recris

talizado. As variedades bandeada e maciça representêllll 95\ do de
pósito e restante por fluorita recristalizada,sendo a dissemina 

da de pequena expressão. 

A região de Mato Preto sofreu uma profunda intemperização dese~ 

volvendo solo lateritico vermelho espesso, contendo argila mon! 

morilonitica, caolinita, óxidos de alumínio e ferro, quartzo e 
apatita, provenientes da alteração de carbonatitos e fonólitos. 

O depósito mineral também f'afreu os efeitos da intemperizaçt:o,vi~ 

to que espessas camadas argilosas quase planas de cor esver

deadas de mont.mor ilonita , quartzo e clarita, cortam a jazida e 
se extendem por de zenas a centenas de metros, tanto na horizon

tal como na vertical. 

A mineralogia é hostar.te complexa com mais de 40 espécimes min~ 

raia identificadas no decorrer dos eGtudos realizados. São abu~ 

dantes os minerais do grupo de silicatos, seguidos de carbona

tos, de sulfatos e óxidos; sulfatos e fosfatos são raros. 

No grupo dos s ilicatos a presença de epJ.doto, caolinita e mont

moriloni ta advir.dos como produto de alteraç5o de feldspato é ex 
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pressiva o q ue confere um car <iter de e.levado c on teúdo a rgiloso 

no minério. No grupo .dos carbonatos sobressai a c alcita, no en

tanto o seu teor é frequentemente inferior a 2\. 

A apatita comparece cxrro espécime acessória com presença freque!!. 

te, porém em pequenas quantidades, podendo variar de 0,6\ à 

3,5\ nas amostras silicáticas e atingir até 5\ em amo.stras car

bonátiticas 

A composição mineralógica básica é dada por fluorita, goethita, 

feldspato e quartzo que corresponde a 90\ da totalidade. Os a~ 

gilominerais são componentes minerais que aumentam, tanto mais 

quanto maior o teor de feldspato e geram lamas na moagem, poden 

do atingir de lO à 50\ em peso. 

Um fato bastante notável é a extreita correspondência do teor 

de fluorita com a silica, numa correlação inversamente propor

cional, o que comprova a substituição hidrotermal da s\lica por 

fluorita e vice- versa. 

As análises em lãmi nas delgadas revelam presença de pequenos 

'cristais de fluorita, com granulação fina abaixo de 1 mm, em 

abundância no corpo principal. Ocorrem, também, cristais médios 

a graúdos, com tamanhos de 1 mm a 2 cm mesclados aos fragmentos 

de brecha formando fluorita tipo maciça que é a variedade mais 

importante do depósito. 

3 CONCEPÇAO E PROJETO OA USINA 

3.1 Arranjo Geral - Critérios de Projeto 

A experiência multidisciplinar da equipe de projeto foi decisi

va na definição dos estudos de concepção, planejamento e proje

to dos diversos iten s do emp.ree nd imenco . 

Na fase de estudos de v i abilidade, a Usina fo i concebida impl3_!! 

tada sobre uma sela topográfica, o qual faci! i tava o arranjo da 

Usina. Sondagens realizadas no l oca l , indic~r~m oco rrê ncias 
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de cavernas nas rochas cadxmatiticas do subsolo, inviabilizando 
aquela área para a construção da Usina. 

Diveraos locais foram investigados e a que se mostrou mais viá

vel foi a região do vale situada entre as Minas 1 e 2, por ter 

fundação em rocha granítica, área essa inicialmente destinada à 
implantação da barragem de rejeito. 

A opção por este local requereu, além da relocação da barragem 

de rejeito, implantação da Usina em ate rro compactado em quatro 

platôa, confor.e figura 1 - Plano Diretor, em anexo. O ate rro 

foi assentado sobre um sistema eficiente de drenagem em forma 

de espinha de peixe, para coleta e condução de águas pluviais, 
de infiltração e nascentes presentes na área. 

Os niveis nas plataformas nas cotas 420,408,404,399, respectiv! 

mente, pátio de minério bruto, área de britagem primária, área 

de britagem secundária com pilha de minério grau metalúrgico, 
área de flotação e filtragem com pilha de produto grau ácido, 

somam um total de 14.600 m• e foram estabelecidos em função do 
melhor arranjo das estruturas e equipamentos, compatibilizando

os com o menor volume de aterro compactado. 

Oma das obras que mais necessitou estudos foi a da barragem de 

rejeito. Inicia lmente, previu-se uma barragem convencional no 

mesmo vale, ! juzante da Usina,com capacidade final útil de 

500.000 m•. Estudos hidrológicos mostraram a necessidade de um 

vertedouro com c11pacidade superior a 30 ms/s de vazão de cheia 
e barragem de cerca de 40m d~ altura. 

Face ao elevado custo inicial dessa obra que poderia inclusive 

inviabi lizar o empreendimento, virias alternativas foram anali

sadas. 

A solução mais económica e tecnicamente aplausível consistiu no 

aproveitamento de uma das inúmeras depressões geológicas do te! 

reno (dolinas) presentes na área. Estudos de recalque de rejei

tas, associados aos condicionantes hidrogeológicos permitiram 
a escolha da dolina próxima à Usina, na cota 516, para compor o 
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sistema de deposição' de reJeito& e recirculação de água, confo! 
me descrito no item 4.4. 

O suprimento de água nova também meroceu um estudo cuidadoso,!~ 
ce às implicações técnico-económicas descritas no item 3.2. o 
sistema atual é constituído por um dique do tipo galgável prot~ 

gido por enrocamentos,no côrrego Pinheirinho, situado a 1,3 km 

da Usina em cota super~or • ·mesma, com capacidade de armazena
mento de 10 . 000 m• e operado por gravidade. 

Assim, as várias modificações introduzidas em relação i concep
ção original, acabaram por determinar significativas reduções 

de custo nas obras civis, tornando o empreendimento exequivel , a 

despeito das condições geológico-geoticnicaa extremamente de!f! 

voráveis para implantação da Usina. 

3.2 Suprimentos - Agua Industrial e Energia 

A carência e custos cada vez maiores exigidos para o aproveitame~ 

to de recursos energéticos e materiai s, de tontes natur~is ou 

industriais, aliados a uma preocupação crescente com a poluição 

ambiental,estão conduzindo os empreendimentos a um uso mais ra

cionaL de• recursos e cuidado maior na disposição dos resíduos 
industriais na natureza. 

No caso especifico d'água, a técnica de recirculaçáo d'água re
sidual certamente constitui a solução mais adequada para eflua~ 

tes industriais, e que vem sendo utilizada com sucesso em vá

rias Usinas de Beneficiamento na Inglaterra, na !lotação de mi

nérios complexos com sulfatos, barita e fluorita (Carta,l980). 

Para a Usina da Mineração Del Rey, a solução nio poderia ser de 

outra forma, pois o barramento do côrrego Pinheirinho supre ap~ 
nas 70 m' /h de água nova e está muito aquém da necessidade da 

Usina . 

Ass im , com a recirculação de água servida, após ciclonage.m • 

decantação de finos na bacia ~aturai ldol1 n~l , o problema foi 

resolvi do satisfato riamente. 
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Este s~stema redundou em economia aubstãncial no empreendimen

to,pois posslbilitou a ellrninação da barragem de rejeito,evltou 
uma es tação de bombeamento de alto custo operacional, para re

calcar água do Rio Mato Preto a 1,5 km de distância e 250 m de 

desnível. 

A energia elétrica é fornecida pela Cia Paranaenae de Energia 

Elétrica - COPEL, em linha de transmissão de 34,5 kV, especial

mente construída para a Usina. Uma subestação reduz para 4,16kV 

e 440 V, trifásio e 60 ciclos. A linha 4,16 kV é unicamente pa
ra acionar o moinho de bolas de 2,4 x 3,2 m do 340 HP. Para re~ 

tante doa motores, incluindo os de laboratório, a tensão é for

necida em 440 V. A 110 V é para iluminação e aparelhos de escrl 

tório. 

Do total de consumo previsto, as necessidades de energia nas di 

versas unidades da Usina, apresentam a seguinte distribuição: 

britagem e classificação 

moagem 

flotação, filtragem 

aquecimento da polpa 
bombeamento de rejeito 

demais 

lU 

12\ 

27\ 

3U 

12\ 

" 
Apenas para efeito de ilustração é apresentada na Tabela 1, em 

anexo, o desempenho de algumas Usinas de Beneficiamento de flu~ 

rita em operação no Exterior e Braail.R~lacionam-se dados sumá

rios do minério, produção, consumo de água e energia elétrica. 

Em 1973, um levantamento realizado pelo Bureau of Mines, nas 

principais empresas de mineração de fluorita, o consumo elétri

co envolvendo lavra e beneficiamento, situa-se na média de 155 
KWh/t de concentrado final (Pelham, 1985). 
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4 ASPECTOS TECNOLOGICOS DO BENEFICIAMENTO 

4.1 Caracterização Tecnolog1.ca do M-inério 

Uma das etapas de suma importância em qualquer projeto de Usina 

de .Beneficiamento é, sem dúvida, a de caracterização tecnologi

ca da matéria prima mineral. 

O estudo deve necessariamente envolver tÕdas as propriedades fi 

sico-quimicas e mineralógicas, com vista a obtencão de informa
ções indispensáveis i correta formulação do processo mineral,que 

atenda às necessidades operacionais e produtivas da futura Usi
na. 

A caracterização tecnológica é tio fundamental para o benefici~ 

mente do minério, quanto a amostragem e o estudo do 
são para o plano de lavra. 

depósito 

Assim, os estudos foram iniciados caracterizando as amostras de 

forma expedita, para abranger maior quantidade de espécimes mi

nerais, utilizando intensivamente de análises granulométricas e 

minei::alõgicas qualitativas·. Raio X e difratometria foram utili

zadas em espécimes mais complexos só para confirmação dos co~p2 

nentes duvidosos. 

Essas análises procuravam identi.ficar as características comuns 
e particulares como a textura, mineralógia , cor, granulometria 

e procedência, para formação de sub-grupos de amostras utiliza

das na caracterização tecnológica propriamente dita. 

Esta etapa consistiu na identificação de associações minerais, 

forma de grãos, intercrescimento, teores de fluorita e minerais 
de ganga, grau de liberação por faixa granulométrica, resultan

do na seleção e composição de amostras para testes de lavagem, 

tamboramento e de !lotação em bancada. 

Essas informações tabuladas, analisadas e interpretadas forma

ram a base da caracterizacão ·tecnologica, a l ém de fornecer im

portantes subsídios para a etapa seguinte dos estudos, ou seja 
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o t es te continuo de processo em planta piloto. 

As principai s conclusões obtidas fo ram· as seguintes : 

A f luor ita ocorre essencialmente em forma de grãos li 
vres e mistos com o quartzo, com presença ou não de 

ções super ficiais de óxidos de ferro e de apatita. 
pontua-

As análises densimétricas em produtos de moagem de 65 # ind! 

c aram uma boa separação da fluorite dos minerais de ganga le

ves, com produto afundado na densidade 3,1 a presentando fluo

rita livre e grãos mistos com menos de 10\ de silica, além de 

pequena quantidade de minerais pesados presentes no 

bruto. 
minério 

Os teores de CaPa no produto pesado variaram de 56 a 93\, em 

função da quantidade de apati t a e óxido de ferro presentes.As 
recuperações ocorreram ao nive l de 75 a 95\ de CaF• contido 

no minério. 

Os testes de lavagem e tamboramento do minér io revelaram que 

ominério bruto contém de 15 a 30\ em peso de !rações argilo

sas, originadas principalmente da alteração por intemperismo 

das rod\as carbonátiticas . Dessas 65\ são representados por óx_! 

dos sio,, Fe 20,, Al.0 2 • o teor de CaFa no produto descartado 

pela lavagem (lama natural) atingiu 35\ entre as frações 

150 >III + 400 # • 

h várias amostras testadas, uma simples operação de lavagem 

e classi ficação rermitiram a à>tenc;ào de fluorita qrau metalúr

gico com teor de CaF• > 80\ . 

A deslamaqem efetuada após a moagem contribuiu sistemãticame~ 

te para·o enriquecimento de amostra, sendo seus efeitos mais 

sensive is para minérios mais pobres elevando o teor CaFJ 

em até 40\ . As lam~s geraêas na moagan varicl.ram de lO a 53\ em 

peso, em função da maior ou menor quantidade de minerais de 

ganga presentes. 
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O grau de liberação fluorita-minérios leves para a moagem em 

65 # situou-se em 97 a 99\, na maioria dos casos, ocorrendo 
também uma boa liberação da apatita . Razão pela qual, a moa
gem adotada na Usina é de 65 ~ . 

Oa testes de . flotação em bancada evidenciaram a necessidade 
da deslamagem em vista da sensibilidade do processo à presen~ 

ça da lama que determina quedas no teor de CaF a em até lO\ 

no concentrado final, além de elevar os teores de contaminan
tes SiOa e PaOs. 

O comport.unento do minério na separação CaFa/PaOs foi analis~ 

do com diversos coletores seletivos de fluorita. A combinação 

tall-oil e ámido caústico resultou ser melhor para a separa

ção desejada. Em média, para cerca de 80\ de recuperação de 

CaFa ocorre recuperação de PaOs da ordem de 20\ . Os demais 

contaminantes foram reduzidos ao nível desejado pela especif! 
cação. 

Assim, com esses testes foram identificados dois problemas de 

suma importância à etapa seguinte de estudos em planta piloto e 

desenvolvimento do fluxograma de processo, quais sejam: 

a) Presença de lama natural e conteúdo argiloso no minério de 

quantidade e composição variada. As partículas finas absor

vem grande quantidade de água e expandem como bentonitas. Em 

consequência, a polpa torna-se viscosa e prejudica a ação 
dos coletores. 

b) Necessidade de depressão seletiva da apatita para atingir a 
especificação prevista. 

·4. 2 Estudos em Planta Piloto 

Os estudos em planta piloto foram efetuados no Laboratório das 

Empresas Nucleares Brasileiros S/A - NUCLEBRAS , com sede em Pa~ 

pulhas - Belo Horizonte, p9r dispor de equipamentos adequados 

e técnicos experientes em tratamento de minérios complexos, es
pecialmente por flotação. 
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Com base nas informações obtidas em testes de bancadas, ~oram 

programadas 07 (sete) corridas, estabelecendo como rota básica 

o levantamento de paràmetros básicos de operação para utiliza

rio no pro jeto e confirmação de dados para dimensionamento d4s 

linhas e bombas de rejeito . 

A massa de minério foi devidamente preparada para o teste pilo
to e caracterização mineralógica, sofrendo os processos e pene! 

ramento, secagem natural, britagem, homogeniza~ao e estocagem, 

procurando-se atingir um grau de uniformidade r ecomendáve l em 

termos de teor, tamanho e mineralogia para os testes em escala 

continua. 

Os reagentes utilizados foram de marca comercial com as seguin

tes especificações: Tall oil - Tipo destilado OTILUB AGRES-CE~ 

LIT; Collamid - Amido de milho fabricado pela Refinações de 

Milho Brasil Ltda; depressor de P•Os - Hidróxido de Sódio - T~

po comercial. 

Neste teste também procurou-se observar a necessidade do de

pressor de P>05 se havia diferença na utilização do Tall·oil ti

po LIACIO 2915 fabricado pela MIRACEMA e do tipo OTILUB fabric~ 

do pela CERALIT, e a influência da temperatura sobre a 

• tougher" de flotaçio da fluorita. 

etapa 

O elevado conteúdo argiloso e depressão seletiva da apatita,de

finiram o circuito da planta piloto com etapas de lavagem, moa

gem e classificação,deslamaqem e flotação.O circuito de flota

ção constituído de etapas rougher,scavenger e seis etapas clea

near, com reagentes dosados nas etapas rouqher/scavenger. 

Esses resultados permitiram a introdução de inovações no fluxo

grama final da Usina,destacando-se as peneiras DSM e condicíon~ 

dores de p~lra distintos para part[culas f1nas e grossas. 

Dada a localização geográfica da planta e possibilidade de se 

ter tempera turas baixas,com prejuízo na recuperação de CaF,,foi 

introduzido um sistema automático para aquecimento de polpa,pa

ra temperaturas abaixo de 220C. 
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4.3 Otimizações no Flux~grama de Processo 

Normalmente a dealamagem (remoção de lamas)é uma operação fr! 

quente para concentração de minério em meio aquoso, devido aos 
efeitos prejudicais de partículas muito pequenas ( < lOfl) em au
mentar a viscçsidade de polpa, em afetar a seletividade de pro
cesso e serem facilmente carreadas pelo flu-xo da polpa. 

A prática convencional recomenda a deslamagem da polpa, antes da 
sua entrada no circuito da flotação. Porém, esta operação tem •! 
do responsável pelas· perdas significativas de bens mineraia,qua~ 
do estes se encontram associados com as partículas finas doa mi
nerais de ganga. 

Isto é especialmente frequente para os minérios brasileiros em 
que as alterações mineralógicas e oxidações são favorecidas pe
las condições climáticas que propicia.m forte intemperisl'IO, como 
ao ocorrido no depósito de fluorite da Mineração Del Rey. 

Em consequência, os estudos em planta piloto foram fundamentais 
para caracterização dos parametros operacionais do processo em 
avaliar os efeitos da lama, ação dos reagentes em operação con
tínua, principalmente para depressão da apatita e otimizaç;o fi
nal do fluxograma, conforme ilustrada na Figura. 2, em anexo. 

Os resultados desses estudos concluiram pela necessidade de um 
circuito especial de recuperação de finos, compostos por penei
ras concavas, bateria de ciolones e tanque para condiciona.s.•ento 

próprio de finos. 

O circuito acima permitirá aumentar a recuperação da fluorita em 
até 7\, em função das quantidades inicial de finos no minério, 
incluindo um melhor controle do teor da apatita presente nestas 

frações. 

As demais otimizações no fluxoqrama de processo foram: 

- possibilidade de recirculação de maia de 2/ 3 do total de água 
servida, com economia de reagente e necessidad~ de água nova. · 
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- sistema de aquec~mento de polpa por aquecedores elétr1cos para 
aumento de recuperação da f1uorita , e rec1rculação da água 

aquecida, resultado em economia de energia. 

- facilidades operacionais para linhas de água e reagentes. 

- instrumentação de controle automático de porcentagem de sólido 

no moinho, com balança integradora na correia de alimentacio. 

- controle da densidade da polpa na aaida do moinho. 

- amestrador automático de sólidos, na alimentação do moinho. 

4. 4 Rejeito e Proteção Ambiental 

A Usina em implantação não constitue uma Obra com fortes im-
pactos ambientais, face ao porte do empreendimento que mobilizou 

no máximo 250.000 m> de solo. O desmatamento de 2,2 hectares, na 

área do dique de água bruta e reservatório, representa apenas 2% 

da área ocupada pela Mineração. O restante da área utilizada de 
20 hectares, envolveu somente limpeza de terrenos com remoção de 

capoeiras e vegetação baixa. 

Contudo, a Mineração Oel Rey consciente do compromisso assumido 

com o meio ambiente, realizou um completo levantamento para iden 

tificar e avaliar os recursos ambientais existentes na região, 

objetivando caracterização de possiveis impactos provenientes da 

mineração na área. 

Foram levantados o meio atmosférico. mei~ aquático, meio biológi 

co e meio sócio-econômico e, consequente elaboração do Reletório 

RIMA, encaminhado ao SUREKMA. 

O sistema de rejeito mereceu por parte do projeto UM atenção es

pecial, pois no dPCorrer da vida útil da Us1na serão produzidas 

1,5 x lOGt de rejeito sólido. 

A dolina utilizada para retenção de rejeito é aproximadamente 

circular com diâmetro méd1o de 80 m, que com a construção de um 
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dique na parte ~i• ~;>aixa permitiu a~ntar a capacidade 
100.000 m,, suficiente para a vida útil da Usina. 

para 

O rejeito é hidrociclonado sendo o •overflow• com partículas fi 
nas desaguado na dolina, que também funciona como bacia de deca~ 
taçio e clarif~cação para reutili%ação de água . As fraçõea maia 
grossas do "underflow• são depositada~ diretamente na área de ~ 
préstimo, servindo inclusive para recompor a topografia origi

nal. 

Os efluentes da usin• não contem reagentes tóxicos e são utiliz~ 
doa. em proporções bastante diluídas , não devendo causar efeitos 
nocivos ao meio ambiente. O pH na dolina deverá se situar em 8 a 
9 e, se necessário, tacilmente corrig!vel por adição de ácido 
(H+) • 

5 CONCLUSOES 

A pesar da complexidade mineralógica e condicionantes c;eológico
~~oos desfavoráveis, a conjugação de esforços Mineração Del 
Rey/Projetista e colaboração de profissionais experientes no se
tor permitiram superar as dificuldades e concluir a contento o 
projeto e a construção da Usina, dentro dos padrões de qualidade 
e segurança exigidos pela moderna tecnologia aplicada ao setor. 
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TABELA 1 - CXH>l(;OES OPERN.:I~S E ~ Dk'i USINAS tE FUUUTA 

usina Local Teor CaF• Ganga S.!_ Alilnenta-
•Proã.lção 

COncentrado (t) 
Minério lica (\) ção na Flo 

Bruto "' 
tação(t/h) (t/a) (t/hl 

l'tlntroe Franca 55- 60 2 - 8 10,6 39.120 6,0 

I~ França 42 - 46 3 - 6 10,0 2fi.615 6,4 

Olette França 57 - 61 12 - 14 17,0 54.320 8,8 

Fontsante França 30 - 45 1 - l5 22,5 46.270 8,6 

Colorado USA 35 - 10,8 21.300 3, 4 

--
Ozark USA 35 37 - 53 . :!00 8,5 

M:>rro FU- santa 28 - 45 52 13,2 21.840 3,5 

maca Catarina 

• Del Rey Paraná 49 - 60 5 - 30 14.3 57.780 9,6 

• Os dados da Del Rey são estimtivas eçeredas na operação da Usina. 

o oonsun:> dt: enerqía foi calculado can base na daMnda prevista. 

Teor caFa 
Cons\111:) D'água 

(III' / t) 
Ccn::. Final Minério eonoen 

(\) Bruto trado-

97,5 2,6 4,6 

95,5 4,2 6,0 

97,5 6,5 u,o 

88,3 2,6 6,6 

95,0 - -
98,6 5,0 -

96,4 4,1 11,4 

97,0 5,5 9,6 

Concentra-
do (1\Wh/t) 

K\oltl/t 

73,2 

105,0 

uo- 130 

130 

73, 4 

122 

-

140 
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