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A Rio Paracatu Mineração S/ A - RPM, empresa do Grupo Rio Tinto Brasil, em parceria com a empresa de 

consultoria Golder Associates do Brasil, definiu metodologia para modelamento Hidrogeológico e 

Hidrogeoquímico em sua mina de ouro, e demais áreas de influência, localizada em Paracatu, MG. Esta 

investigação foi planejada em três fases , sendo a primeira a elaboração de um modelo hidrogeológico e 

hidrogeoquímico conceituai, utilizando-se informações já disponíveis na RPM; na segunda fase foram feitas 

· novas coletas de dados, visando preencher os vazios identificados no modelo conceituai e assim calibrado este. 

A terceira fase trata-se da elaboração de um modelo matemático dinâmico. O objetivo deste trabalho é apresentar 

em detalhe as atividades de sondagem e confecção de poços de monitoramento ambiental, consideradas mais 

relevantes devido ao rigoroso controle de qualidade requerido por elas e aos riscos de contaminação a elas 

inerentes, assim como importância da adequada coleta e intercruzamento de dados hidrogeológicos e 

hidrogeoquímicos visando prevenir sub estimativas e super estimativas em resultados de qualidade de águas, 

anomalias "background" e controle e prevenção de drenagem ácida e contaminações ambientais. 

Palavras-Chave: Hidrogeologia, hidrogeoquímica, drenagem ácida. 

Área Temática: Drenagem Ácida de Minas 
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INTRODUÇÃO 

Histórico da Mineração em Paracatu e da Atuação da RPM 

A história de Paracatu está ligada ao garimpo de ouro, iniciado em 1722 com a descoberta de aluviões 

auríferos na região. Esse tipo de extração teve seu auge na segunda metade do século xvm e passou a ser 

praticado de forma menos intensa na primeira década do século XIX. 

Em 1980, o grupo Rio Tinto Zinc (antigo RTZ, atual Grupo Rio Tinto), que atuava no Brasil através da 

subsidiária Riofinex do Brasil, associou-se a Billinton, detentora de áreas de pesquisa no Morro do Ouro. 

No final de 1984, com estimativa de reserva de 97,5 Mt e teor médio de 0,587 g/t Au, a empresa 

"holding" aprovou a implantação do projeto, a um custo de 65 milhões de dólares, e a abertura do capital a um 

sócio brasileiro. Em 1985 a Autram Mineração e Participações (atualmente TVX Participações) associou-se a 

RTZ criando uma nova empresa, a RPM, cujo capital passou a ser de 51% da RTZ e 49% da Autram. 

Descrição do Empreendimento 

A Mina Morro do Ouro é detentora de duas portarias de lavra e está localizada no município de 

Paracatu (MG), a 500 km de Belo Horizonte e 230 km de Brasília, conforme ilustra a Figura l. 

Figura 1: Localização da Mina Morro do Ouro 

O Projeto Morro do Ouro foi implantado em meados de 1985 e entrou efetivamente em operação em 

outubro de 1987, tendo sido lavradas naquele ano 560.000 toneladas com teor médio de 0,684 g/t Au. 

Até 1997 a lavra concentrou-se no minério oxidado, porém a partir de então se passou a lavrar também 

o minério sulfetado. Isto implicou em uma série de investimentos no circuito de Tratamento do .Minério e em 

Meio Ambiente. 

A planta atual da RPM tem capacidade de processar cerca de 20 milhões de toneladas por ano de "ruo 

of mine" (ROM) com teor médio de 0,45 g/t Au, sendo alimentada por uma blendagem das tipologias de minério 

oxidado e sulfetado. 

Geologia e Método de Lavra 

A coluna estratigráfica do Morro do Ouro, esquematizada na Figura 2, é constituída basicamente por 

filito, sendo composta pelos horizontes C cobertura, T transição e Bl minério oxidado, que constituem a porção 

oxidada do corpo mineralizado, além da unidade B2 minério primário sulfetado, de maior dureza. 

A recarga dos sistemas de água subterrânea ocorre na estação chuvosa fazendo com que os níveis de 

água subterrânea subam. A recarga é relativamente pequena devido à baixa permeabilidade do substrato rochoso 

de fi lito. A água escoa preferencialmente através das fraturas e falhas, que constituem zonas de maior 

permeabilidade do maciço rochoso. 
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A lavra é realizada a céu aberto, em blocos de 50 x 50 x 8 metros, sendo a escavação feita diretamente 

por tratores de esteira DlON com escarificadores e sem o uso de explosivos. 

O carregamento é feito por carregadeiras 992 em duas frentes simultâneas, com a finalidade de blendar teor e 

dureza das diversas tipologias de minério. O transporte é realizado por caminhões fora de estrada de 85 e 100 

toneladas. 

Figura 2: PerfiJ geológico da Mina Morro do Ouro 

Tratamento do Minério 

A Figura 3 apresenta a seqUência esquemática das plantas de beneficiamento e hldrometaJurgia da 

RPM, com valores de produção estimados para o ano de 2003. 
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Figura 3: Fluxograma simplificado de processo da Mina Morro do Ouro 

OBJETIVO E DESENVOLVIMENTO 

Com o aprofundamento da lavra e mudanças nas tipologias de minério tornou-se necessário a realização 

um novo modelamento Hidrogeológico e Hidrogeoquímlco. O objetivo principal deste modelamento é a 

definição de valores "background" de qualidade de água subterrânea, predição de possíveis impactos e 

estabelecimento de medidas de controle ambiental para prevenção e controle de drenagem ácida de mina. O 

estudo foi dividido em três fases: Na fase I foi feita a avaliação dos dados existentes, definição de um modelo 

conceituai hidrogeológico e hidrogeoquímico, assim como a definição dos novos dados a serem coletados. 
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A fase ll constou de investigações, para preenchimento dos "gaps" definidos na fase I, como: Inventário 

de fontes e nascentes; Levantamento de dados hidrológicos e testes de permeabilidade; Medições de vazão de 

córregos e surgências de água; Levantamento geofisico; Confecção de poços de monitoramento; Testes de 

condutividade hidráulica; Amostragem de águas subterrâneas; Amostragem de águas superficiais. 

As informações oriundas dessas investigações permitiram realizar o refinamento e a validação do 

modelo conceituai hidrogeológico e hidrogeoquímico gerado na fase I. 

A fase m consta da elaboração de um modelo dinâmico preditivo que represente a Hidrogeologia e 

Hidrogeoquímica regional, incluindo todas as áreas de influência da RPM. Quando da confecção deste artigo, 

esta fase ainda não tinha sido iniciada, sendo que somente as fases I e li serão abordadas com mais detalhes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diversos métodos de investigação, específicos para as tipologias de minério da Mina Morro do Ouro, 

foram empregados para a elaboração do modelamento hidrogeológico e hidrogeoqufmico. 

Informações Existentes 

Utilização de dados existentes na RPM, tais como: mapeamentos geológicos e áreas já expostas na 

mina, além de informações hidrológicas, hidrogeológicas e hidrogeoquímicas. 

Levantamento Geofísico Eletromagnético 

Execução de um levantamento geofísico para identificação de zonas potenciais de alta condutividade, 

definindo-se zonas de falhas ou fraturamentos e caminhos preferenciais para infiltração de água. 

Novo Inventário de Fontes e Nascentes 

Foi realizado um novo levantamento de fontes e nascentes em toda área de influência da RPM. Neste 

trabalho foi realizado levantamento topográfico de detalhe de tais pontos, medições de vazão e, nos pontos mais 

relevantes, análises de qualidade de água. 

Confecção de Poços de Monitoramento 

Foram confeccionados quarenta piezômetros ou poços de monitoramento da qualidade da água 

subterrânea, cuja locação e critério construtivos serão descritos a seguir. 

Ressalta-se a preocupação em obter o máximo de informações possível nesta fase, bem como em 

correlacioná-las entre si. Outro item crítico foi a constante preocupação em não se introduzir quaisquer 

contaminantes durante a construção e o desenvolvimento dos poços, tais como metais pesados contidos em óleos 

e graxas utilizados pelas sondas, além de diversos elementos presentes na água, caso este fluido fosse utilizado 

durante a sondagem: 

Critérios para Locação 

A fun de construir os poços de monitoramento em locais adequados, que possibilitassem uma avaliação 

hidrogeológicos e hidrogeoqufmicos mais completa, foram adotados os seguintes critérios para locação dos 

piezômetros: 

v' Identificação de zonas potenciais de alta condutividade que seriam zonas com falhas, fraturas caminhos 

preferenciais de infiltrações; 

v' Identificação de pontos ''background" com zonas com concentrações naturalmente altas de arsênio 

(contaminação comum de rochas sulfetadas e de drenagem ácida de mina). 

Programa de Sondagem 
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Foi realizada campanha de sondagem roto-percussiva com diâmetros inicial e final de oito e seis 

polegadas, respectivamente. A perfuração foi realizada sem adição de água, utilizando-se em seu lugar ar 

comprimido para retirada de fragmentos dos poços. 

A profundidade dos poços variou de 12 a 78 metros. Em cada local foram confeccionados dois poços, 

situando-se o raso normalmente na zona oxidada e o fundo na zona sulfetada. 

O acompanhamento da perfuração e instalação de poços, assim como a concepção da geometria dos 

mesmos ficou a carga de um hidrogeólogo sênior da Golder Associates. Este profissional identificou e descreveu 

as amostras dos materiais perfurados, elaborando o perfil geológico dos poços. 

A observação de indícios de presença de água subterrânea, além de variações na taxa de penetração da 

sonda, associados à própria presença de água, bem como ao fraturamento, alteração e resistência ao material 

perfurado permitiram ao hidrogeólogo projetar o poço, ou seja, determinar a extensão e locação do filtro e pré

filtro, além dos selos de pelotas de bentonita e de calda de cimento e bentonita em pó. Foram selecionadas 

amostras representativas de todos os furos para caracterização geoquímica. 

Controle de Qualidade 

Para prevenir a contaminação cruzada entre os poços durante a sondagem e instalação dos mesmos 

executou-se a limpeza da sonda e das hastes a cada poço perfurado. 

Os tubos de revestimento e os filtros de PVC geomecânico foram lavados com água e sabão neutro 

antes de serem instalados. 

A RPM supervisionou todas as atividades de sondagem e confecção dos poços de monitoramento, apoiando o 

hidrogeólogo sênior responsável técnico por tais atividades. 

Confecção dos Poços 

Normalmente os poços de monitoramento não são adequadamente selados, possibilitando comunicação 

entre diferentes camadas geológicas ou percolação de água de chuva. Isto acaba mascarando resultados de 

monitoramento de qualidade de água. 

Outro problema comum é a contaminação durante a confecção de poços, devido principalmente a falta 

de controle de qualidade. A fim de mitigar tais problemas foi definido um rigoroso padrão construtivo para os 

poços de monitoramento, descrito a seguir 

Foram utilizados tubos lisos e filtros de PVC geomecânico com 2" de diâmetro, e 2 m de comprimento, 

sendo de 0,5 mm a abertura das fendas serrilhadas dos filtros. A cada intervalo de 14 a 20m de revestimento de 

PVC foram colocados centralizadores fabricados com aço galvanizado. 

A areia quartzosa utilizada como pré-filtro foi criteriosamente selecionada. Os grãos da areia do pré

filtro apresentam curva granulométrica compatível com as aberturas serrilhadas do filtro geomecânico. Como 

selo utilizaram-se pelotas de bentonita (argila ativada) e como cimentação utilizou-se uma calda ("grout"), 

constituída de uma mistura de 95% de cimento (CP II E 32) e 5% de bentonita em pó e água. Em cada poço foi 

colocado tubo de boca de aço com 6" de diâmetro e 1,80 m de comprimento. Ao redor deste foi construída uma 

laje de proteção sanitária sobre a qual foi instalada uma caixa metálica de proteção.Foram sempre construídos 

dois poços em cada ponto de interesse, sendo um raso e outro profundo. Para cada poço foram identificadas as 

coordenadas Norte e Leste, assim como a elevação medidas no topo do revestimento. Ao final da construção de 

cada piezômetro o nível de água no mesmo foi medido e elaborada sua documentação, com relatório contendo 

tais informações, assim como os perfis ("logs'') geológicos e o registro fotográfico. 
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Desenvolvimento dos Poços 

O desenvolvimento dos poços de monitoramento foi feito com ar comprimido, bomba ou "bailer", 

dependendo da produtividade do poço e do nível de água, mas em nenhuma situação foi permitido o uso de água. 

A fim de garantir o completo desenvolvimento dos poços foram medidos na água esgotada uma série de 

parâmetros de campo, tais como plL Eb, condutividade, temperatura e turbidez. A quantidade de água esgotada 

também foi registrada. O poço só foi considerado desenvolvido quando a turbidez da água apresentou valor 

inferior a 5 NTU. 

Monitoramcnto do Nível de Água 

Foram realizadas, quinzenalmente, medições do nível da água em cada piezômetro. 

Para cada poço de monitoramento foi identificada a ocorrência de recarga de água subterrânea, 

determinada a conexão entre água subterrânea rasa e profunda. além da direção do fluxo da água subterrânea. 

Testes de Permeabilidade 

Em todos os poços de monitoramento foram realizados ("slug tests") para determinar a condutividade 

hidráulica do substrato. Para induzir a variação no nível de água requerida em tais ensaios foram utilizadas 

barras maciças de PVC ou bombas "samplease" dedicadas a cada poço. Não foi permitida a introdução de água 

nos poços. 

Definição de Novo Protocolo de Amostragem 

De posse de quarenta novos poços de monitoramento da qualidade de água, definiu-se novo protocolo 

de amostragem, que considerou também a amostragem da água superficial. 

A RPM já realizava a amostragem de água subterrânea utilizando bombas dedicadas para cada poço de 

monitoramento, seguindo o método de amostragem de baixa vazão. Este método perrolte obtenção de amostra 

com baixa turbidez (<5 NTU). 

O sistema de monitoramento e amostragem foi mantido, bem como seu respectivo protocolo, porém 

foram adquiridas mais 16 bombas dedicadas e uma bomba portátil, que também trabalha com o mesmo método. 

CONCLUSÃO 

Este trabalho destaca o grande número de informações que pode ser obtido durante a perfuração e a 

confecção de poços de monitorarnento, além dos cuidados que devem ser tomados a fim de minimizar riscos de 

contaminação dos poços e das águas a serem amostradas. 

As informações obtidas nesse processo, assim como o rigoroso controle de qualidade muitas vezes não 

são valorizadas ou controladas dificultando interpretações dos resultados de monitoramento de qualidade de das 

águas subterrâneas para amostras "background", prevenção e controle de drenagem ácida de mina. 

REFEMNCIAS BffiLIOGRÁFICAS 

RIO PARACATU MINERAÇÃO SI A. Manual do Sistema de Gestão Ambiental, 22, revisão 14/03/2003. 
BRANDT MEIO AMBIENTE Ltda, Projeto de Aproveitamento do Minério B2 - Plano de Controle Ambiental, 
168, 03/1997. 
GOLDER ASSOCIA TES lnc, Development of Preliminary Hydrogeological and Hydrogeochemical Conceptual 
Mode1 Using Existing Data- Paracatu Mine, Minas Gerais, Brazil, 59, Ol/2003. 

578 



MOLLER J.C., and M. BATELOCID, Y. AKITI, M.SHARATT and AL. BORGES, The Geology and 
Characteristics ofMineral Resources ofMorro do Ouro, Paracatu, MG, 5lp, (undated). 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

colocação do filtro de PVC com "cap". 

Foto 5: CaJda de cimento e bentonita injetada no 

poços através de sistema "tremie pipe". 

de 2" com centralizador. 
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Foto 7: Detalhe da altura do selo de calda de 

cimento e bentonita. 

Foto 9: Desenvolvimento dos poços utilizando ar 

comprimido. 

Foto 11: Realização de teste de permeabilidade 

("slug testes") com uso de barras 
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Foto 12: Instalação de bomba dedicada para 

amostragem de baixa vazão. 



Foto 13: Amostragem com bombas de baixa vazão. Foto 14: Amostragem com bombas de baixa vazão. 
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