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RESUMO
A expl oração de minerais pesad os como ilmcnita (FeTiO,), rutílio (TiO,) c zirconita (ZrSi0 4 ) tem grande
importância para o desenvolvimento económico do Brasil , especialmente para a região Nordeste, onde se loca lizam
as mais impo rtantes jazidas. A mina do Ciuajú é rica em minerais pesados, no qu al concentra uma grande reserva de
classes minera is. Esta pesquisa tem por objetivo analisar o estado da arte desenvolvido pelo projeto de exploração
desses minerai s no litoral norte do Estado da Paraíba , se ndo esses explorados pela cmpresa Millcnnium lnorganic
Chemicals na mina do Ciuajú situada no município de Mataraca -PB. Atualm cnte a mina encontra-se cm plena
atividadc com a exploração de aproximadamente 1.000 ha de arca de lavra a céu aberto. A mina está situada cm uma
Área de Preservação Permanente, dentro de uma área de 1.123 ha - dos quais XOO ha são explorados c 200 ha
preservados, o que corresponde à 30'Y,, da úrea total da empresa. A mina do Guajú possui uma reserva de 227
milh ões de to nelad as de areia bruta c 4.4 milhões de toneladas de minerai s pesados. estimando-se uma vida útil de
cerca de 20 anos. O método de lavra utili zado atualmcntc é o desmonte mecânico das duna s pelo qual se processa
cerca de 4,X milhões de toneladas de areia bruta por ano, por meio do processo gravimétrico (misturado com água),
onde são gerados dois pré-concentrados: o magnético (ilmenita) c o não-magnético (zirconita c rutilo ). A
Mill ennium, do ponto de vista ambiental, trabalha desde a etapa de pesquisa mineral até o processo de lavra,
buscando a recuperação de áreas degradadas, rec ic lagem , controle ambientaL uso de banco de sementes c ou tros
princípios de fin s sustentáve is. O materia l rejeitado tem uma destinação ecologicamente correta, no qual 97°;(, do
volume lavrado são bombeados para o local de origem.
PAL A VRAS-CIIAVE: mina do Guajú, mineraçüo, aspectos tecnológicos e desenvolvimento sustentáve l.
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1. INTRODUÇÃO
A exploração de minerais pesados como a ilmenita (FeTi01), rutilo (Ti02) c ziroonita (ZrSi04) tem grande importância
para o desenvolvimento econômico do Brasil, especialmente para a região Nordeste, onde se localizam as mais
importantes jazidas.
A Mina do Guajú é um local rico em minerais pesados, que além de produzir ilmcnita, seu principal produto, também
concentra c comercializa a zirconita c cianita como matéria prima para a indústria cerâmica, assim como também a
zirconita que é utilizada em refratários e fundição de elevada precisão e o rutilo (utilizado na produção de eletrodo de
solda e Ligas metálicas). As mineralizações de zircão, titânio, apatíta e cianita ocorrem em um campo de dunas alongado
paralelamente à liuba da costa. As dunas ocupam uma àrea com aproximadamente 1,2 km2, com espessuras variando
entre 30 e 50 m, podendo atingir até 90 m em alguns locais.
A Millennium Inorganic Chemicals localiza-se no extremo norte do Estado da Paraíba, no município de Mataraca, entre
os rios Camaratuba e Guajú (próxima à divisa com o Estado do Rio Grande do Norte). As vias de acesso para empresa
são a BR-IOl (sentido Natal- João Pessoa), onde na altura do seu entroncamento, à esquerda, com a rodovia PB-065
que permite o acesso à cidade de Mataraca, segue-se a estmda para a Mina do Guajú, a 25 km, seguindo-se de um
primeiro trecho de 1O km de estrada asfaltada e, mais 15 Km de estrada carroçável (Bmsil, 1981 ), conforme a Figura I.

Figura J - Vista geral da mina do Guajú

A MiUennium é líder brasileira na produção de dióxido de titânio (Ti02), sendo a única indústria química na América
Latina que possui uma mina de cxtração do minério ilmenita, utilizado como matéria-prima para produção do pigmento
branco TiONA®, nome comercial do dióxido de titânio da Millennium. O pigmento branco TiONAe é o ingrediente
principal utilizado na fabricação de tintas, revestimentos. plásticos. papel, borracha, cosméticos, etc. A Millennium
possuí uma fábrica na Sabia, em Camaçari, a cerca de 20 km de Salvador, onde produz o dióxido de titânio, e uma mina
no municlpio de Mataraca-PB, onde se extrai os minérios ilmenita, rutilo e zirconita.
A empresa Millennium lnorganíc Chemicals do Brasil S.A. - Mina do Guajú, opera com a extração de minerais pesados
gemas e rochas
rutilo (TiO:) e ilmenita (Fc0.Ti02) - substâncias minerais metalífcras e zircão (Zr{h.Si01)
ornamentais. A mineradom começou a operar em abril de 1983, com 50% da atual capacidade de 100 mil toneladas
anuais de minério. No final da década de 80, foi iniciada a cxtração de rutilo e zirconita. Na década de 90, iniciou-se a
exploração de cianíta.
Situada em Área de Preservação Permanente, possui uma área de 1.123 ha- dos quais 800 ha são explorados e 200 ha
preservados, o que corresponde a 30% da área total da empresa - e opera dentro das cxig~ncias legais, estando
licenciada tanto no órgão estadual (SUDEMA), quanto no órgão federal (IBAMA). A área de lavra da mina apresenta
uma extensão de 800 ha com vida útil de 20 anos após 2003. O teor médio de lavra é de 3%, lavrados em dunas fixas,
móveis e restinga. O limite da exploração se dá na Formação Barreiras, que é estéril e na zona de estirâncio (praia). As
dunas mais recentes apresentam os mais altos teores de minério, porém estas áreas não silo exploradas devido à
proximidade com a zona de estirãneio, assinl, apenas as dunas mais antigas são exploradas.
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A atuação da Millennium junto a comun idade tem se tomado cada vez ma is presente com apoio a programas eco lógicos
e às entidades filantrópicas, colaborando de forma proativa para a construção de um harmonioso equilíbrio entre a
natureza e o homem. O compromi sso com a preservação do meio amb iente c a valori zação do ser humano é
considerado fator fundamenta l para a empresa. Dentre os principai s proj etos eco lógicos apoiados por esta companhi a no
Bras il tem-se o Projeto Mamí feros Marinhos - Millennium, q ue protege golfin hos, baleias, e lontras no li toral baiano e
sergipano ; o Projeto T AMAR, na base de Arempebc- BA de proteção às tartarugas marinhas ; e o Pro jeto Peixe Boi
Mari nho, em Mamanguape na Paraíba . Isto ressa lta a consc ienti zação ambienta l da M illen ni um, fundamenta l em todas
as suas dependênc ias. Ao longo dos últimos anos, a empresa ve m destinando cerca de c inco mi lhões de dólares em
ati vidades direcionadas às àreas de segurança, saúde e protcção ambienta l. Todas as empresas que trabalham
diretamente com a Millenn ium rea lizam di versos programas de pesqui sa e desen vo lvimento, cujo objeti vo é a redução
de res íduos industriais e a extinção de impactos ambientais (Santos et ai.. 2000).

2. ASPECTOS GERAIS DA PRODUÇÃO E PROCESSO TECNOLÓGICO
O método de lavra uti lizado atua lmente é o de desmonte mecânico das dunas, com tratores que alimentam as caçambas
que conduzem a areia para a us ina de benefi ciamento, sendo processadas cerca de 4,8 m ilh ões de tone ladas de areia
bruta por ano, por meio do processo gravíti co, conforme pude ser visto no fl uxograma de produção, na Fi gura 2, a
seguir.
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Figura 2 · Fluxograma descri tivo do processo ex ploratório na Mina do Guajú .
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Confonne Hubcr ( 1977), depois de processados e secos, os minérios são transportados por carretas e caminhões. A
ilmcnita é então deslocada para a fábrica da Millennium situada no Pólo Petroquímica de Camnçari-BA, c os demais
minérios têm como destino os Estados do Rio de Janeiro c São Paulo. A zircon ita é matéria-prima para a indústria de
cerâmica, refratários c fundição, e o n.tilo é utilizado na produção de elctrodos para solda c tétrica e ligas metálicas.

2.1 Lavra e Beneficiamento Utilizado até 2002
Até 2002, a lavra a céu aberto do minério era feita com o auxilio de tratorcs e escavadeiras que alimentavam uma
esteira, com cerca de 1.500 m, onde o material era transportado até a planta de beneficiamento. O minério era quarteado
a fim de homogenci1ar o material coletado, cm seguida o processo se dividia cm quatro etapas, duas por via úmida c
duas por via seca (Mendonça, 1998).
Separação por densidade - via úmida: separação de leves (rejeito) e pesados (minério) com água. Os minerais pesados
eram separados da areia bruta por processos gravíticos, utilizando cones de Reichert, espirais de Humphrey c
classificadores hidráulicos.
Separação magnética - via seca: separador magnético de Joncs, gerando dois pré-concentrados ilmenita (magnélico) e
zirconita- rutilo (não-magnético).
Separação não-magnética - (eletrofmil - via seca): alimentação com o pré-concentrado magnético de ilmenita, para o
enriquecimento de Ti02•
Concentração de zirconita e rutilo - via úmida: alimentado com o pré-concentrado não-magnético, proveniente da
separação magnética, separando a zirconita e a ilmcnita. Nesta etapa eram utilizados mesas vibratórias, espirais e
classificadores hidráulicos.
Parte da água utilizada no processo de beneficiamento era bombeada do rio Guajú e posteriormente retomada para as
áreas de recarga por bombeamento. Apenas uma pequena parte dessa água retomava para o mar. Paralela à beira mar
havia uma lagoa de captação da água que infiltrava na área de deposição do rejeito. A água dessa lagoa era bombeada
para o canal de recuperação de água c então bombeada novamente para a unidade de beneficiamento. O rejeito do
beneficiamento era (como ainda é) utili.tado para recompor a morfologia de uma nova duna (artificial), devidamente
revegetada, conforme, a Figura 3, a seguir.

Figura 3- Visão da duna sendo recomposta

2.2 Pesquisa Mineral, Processo de Lavra e Beneficiamento Atual
Segundo planejamcnto de lavro~ (2003), para mineração de minerais pesados depositados em dunas está baseado numa
metodologia que participam equipes de topografia, de sondagem, de planejamcnto e de operação, pois, devido à forte
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inf1uênci a dos ventos que altera de forma constante o relevo da área, há necessidade de um relinamcnto elaborado dos
dados, seja de superllcie e/ou sob superfíci e. Na etapa de pesquisa, foram reali zados uma média de 3.000 furos de
sondagem, com cerca de 25 m de profundidade em uma malha de I 00 m. Para a ex traçào dos minérios é retirada toda a
vegetação nativa (frente de lavra), para que o desmonte da duna seja possível.
As dunas são responsáve is pela acomodação dos minerai s pesados, objcto de interesse da companhia mineradora. São
depósitos do tipo "P iaccrs" que se a longam subparalelamente a linha de costa com dunas alcançando 60 m de altura,
onde o teor médio de minerais pesados varia de 3,3 a 5%, sendo o restante constituído de quartzo, turmalina, restos de
conchas c fe ldspatos. Essa con cent ração de minerais pesados, segundo Hubcr ( 1977) é composta por ilmenita (74%),
zirconita ( 14%), rutil o (2,3%) e outros minerai s (9,7%).
O plano de lavra elaborado para longo e médio prazo está fundamen tado na topogra fia c, no contato minério/estéril
indicado, respectivamente, através da boca dos furos de sonda c pela cota fundo do furo de sonda que é determinado
com o surgi mento das argilas do Grupo Barreiras - embasamcnto do j azimento - na campanha de sondagem conforme
explicita (Pianejamcnto de lavra, 2003).
Os dados tanto topográ fi cos como de sondagens, são inseridos cm sufiwurcs como o Dalamine, formando um modelo
de expl oração interativo com as equipes de exploração. O refinamento da topografi a toma-se semanalmente necessário
para a minimização do erro topográfico indi cado pela grande distânc ia entre linhas de sondagem. Esse erro é
quantificado quando o avanço do dcsmatamento detecta uma duna recente com dimensões menores que o espaçamento
da malha de sondagem. Essa operação gera, a cada atualização, uma nova topografia que implica cm um novo estudo de
sub-superficie e conseqüentemente num detalhado plan ejamento de curto prazo visando englobar todo o montante de
minério que por hora não havia quantificado no planejamcnto realizado com a topogra fia inicial.
Foi obtida uma superficie de fundo (fndo I) c uma topografia (topo I) que mesmo essa última se ndo imprec isa devido
aos problemas relacionados às dunas móveis, proporciona a elaboração de um modelo de blocos com dimensões
maiores (mod I) (Mendonça, 1998). Após a aplicação de uma legenda específica no modelo de blocos inici al é realizada
uma re-interpretação da superfície de fundo considerando como patamar a relação estéril:minério determinada pelo uso
da legenda, ou seja, cria-se uma nova superfície de fund o.
Atuahncnte, está em operação o processo de lavra com base cm dragagem do sed imento e processamento in situ. O
método de lavra por d ragagem foi implementado na Mina do Guajú com intuito de tomar a porção oeste do depósito
viável econom icamente, uma vez que a capac idade nominal da draga é, teoricamente, três vezes superior ao método
tradic iona l já implantado de lavra seca mecanizada. Esse pioneiro e inovador método de lavra para minerais pesados de
titâni o está baseado no que há de ma is moderno cm sistemas de dragagem c essa nova metodologia exige um refinado e
dedicado planejamento de lavra para o perfeito avanço dentro do pl ano, respeitando os critéri os de segurança, meio
ambiente e qualidade preconizados pela Millenn ium.
Esse novo s istema compreende uma draga de fu ndo, um surgi bien e uma planta de concentração llutuantc em um lago
artificial que se deslocam paralelamente ao avanço da lavra, conforme a Fi gura 4, a seguir. Isso implica numa menor
distânci a de transporte do minério até a planta de concentração e conseq üentemente menor di stânc ia de bombeamento
do rej eito. O rejeito é depositado logo atrás da planta de concentração e essa seqüência requer o estabelecimento de
critérios e parâmetros para a elaboração do planejamcnto, uma vez que há um comprimento mínimo do lago artificial
exigido para o perfeito funcionamento da draga. Ass im o planejamento de lavra para a draga in icia-se com o longo
prazo na determinação dos paths - passos ou caminhos - que a draga pode percorrer durante toda sua operação
(Pianejamento de lavra, 2003).
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F ig ura 4 - Draga de fundo e planta de concentração flutuante

3. IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELA MINERAÇÃO DE MINERAIS
PESADOS
A mineração é wna atividade que pode causar impactos ambientais, desde que cuidados especiais sejam considerados.
No caso da mina do Guajú o ecossistema de dunas é de grande fragilidade ambiental e para haver qualquer intervenção
nele se faz necessário algumas medidas mitigadoras. Neste contexto, para a concessão de exploração da área o lBAMA
exigiu as seguintes prerrogativas: existe um número máximo permitido de tlrea a ser explorado por semestre; centro de
estudos e reprodução com viveiros para a fauna (cutia, porco espinho, aves, macaco prego, etc) e flora com reprodução
e cultivo de mudas para a reconstituição do meio ambiente a ser recuperado; na área de beneficiamento, a água utilizada
no processo de beneficiamento não deve estar contaminada e retomar ao meio ambiente por processo de bombeamento
sem causar danos. Ainda neste sctor, a empresa deve reduzir a emissão de gases tóxicos no meio ambiente (Souza e
Melo, 2004).
Não obstante, a todas as exigências do IBAMA ainda há danos ambientais sérios a fauna e flora local, além dos
impactos sociais causados pela atividadc mineradora nas dunas da praia de Camaratuba e Mataraca (PB) que sllo
sucintamente descritos, no Quadro I.
Q uadro J - Descrição dos impactos socioambicntais existentes na área da Mina do Guajú
Ações do Empreendimenlo

Impactos Socioambientais R elaciona dos

Fuga da fauna; alterações climáticas; alteração nos ciclos
biogeoquimicos; aumento do processo de erosão eólica;
Retirada da vegetação nativa
alteração paisagística; extinção de espécies da fauna e da
flora; alterações edáficas.
Alteração geornorfológica e geológica; alteração nos
Desmonte das dunas
ciclos biogcoqulmicos; alterações edáficas; ressurgência
de aqülferos·, poluição hídrica.
Alteração nos ciclos naturais; retirada e perda de
nutrientes; destruição dos horizontes originais.
Retirada do solo
Revegetação das Dunas
Introdução de espécies vegetais exóticas.
Mudança de método da lavra a seco para dragagem
Demissão de muitos funcionários da mineração.
Bombeamento da água do rio Guaj ú para uso nos jatos do Retirada de uma quantidade considerável de água do rio,
alta pressão c formação de um lago artificial de !O m de
proporcionando agitação na água tendo impactos na
fauna aquática.
Iprofundidade
Alteração da coloração, turbidet, e conseqüentemente da
composição química da água podendo ela conter
substancias nocivas à fauna e flora aquática como
Devolução da água para o rio Guajú
residuos qulmicos da mineração e do combustível
utilizado na draga.
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3.1 Medidas Mitigadoras de Danos Ambientais Executadas pela Millennium
Para a atividade de miner<~ção, a legislação ambiental brasileira, a partir de sua lei maior, estabelece em seu Art. 225, §
2° que "aquele que explorar recUJ"SOs minerais fica obngado a recuperar o me10 ambiente degradado, de acordo com
solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei''.
Neste sentido, além da adoçilo e aplicação de med1das que venham a minimizar os impactos decorrentes da atividade, é
necessária, ainda, a elaboração de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que deverá acompanhar o
Estudo de Impacto Ambiental e, respectivo Relatório de Impacto Ambiental (ElA e RIMA) no processo de
licenciamento ambiental do empreendimento e, deverá ser desenvolvido, logo após o ténnino da exploração na área que
venha a ser objeto do licenciamento e da ati vidadc. A Millennium Inorganic Chemicals dispõe de um programa de
mitigação e controle ambiental.

,

Segundo Souza c Melo (2004), no que concerne ao PRAD, todo o material retirado das dunas é reposto, após a extraçilo
dos minerais pesados, remetendo de volta à natureza a massa arenosa lavada que, ennquecida com matéria orgânica
(retirada anteriormente da própria duna) c irrigada mecanicamente, fom1am novas dunas, recompondo a paisagem
natural da área de 1000 ba que a mina ocupa. Considerado um dos melhores trabalhos de preservação ambiental,
pioneiro no Brasil, c que já consumiu recursos da ordem de quase US$ 2 milbOcs. Na EC0-92, realizada no Rio de
Janeiro, a empresa foi destaque, servindo como exemplo para especialistas de todo o mundo. A mina do Guajú é
conveniada com o lBAMA para a recepção de animais silvestres, principalmente aves, que são apreendidas pelo
IBAMA e levadas à área que eircm1da a mina para que sejam devolvidas ao meio ambiente.
A revegetação das novas dunas traz vantagens em relação à vegetação natural, pois a duna revegetada possui várias
plantas frulfferas além das naturais que, por conseguinte, atrai de forma Si!,'llificativa, diversos elementos da fauna que
habita as regiões curcunvizinhas, ver a Figura 5.
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Figura S- Processo de recuperação de duna através da revegetação. Em segundo plano, duna completamente

revcgetada cm período anterior.

Quanto ao Programa de Controle Ambiental adotado pela empresa verifica-se que a extração de minério é bastante
danosa ao meio ambiente circundante, pois retira toda a vegetação nativa e faz o desmonte de todo o campo de dunas
original. A primeira conseqUência é a fuga da fauna e o aumento do nlvel do lençol freático. Porém a empresa executa
um plano de recuperação da flora e fauna local. Todas as espécies retiradas são catalogadas c registradas, para que, ao
fim da cxtraçlio de uma determinada área, a duna seja reconstrui da com suas características originais.
Para que o processo de revegetação da duna obtenha êxito se faz necessária a adoção de cercas que funcionem com
barreira contra o vento para que se possa preservar o solo e revcgetar a duna, conforme, a Figura 6, a seguir.

544

Souza, H. C., Figueiredo Filho, O. A.

Figura 6- Cerca adotada para preservação do solo e da revegetação

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A exploração de minerais pesados conduzida pela Millcnnium na Mina do Guajú está inserida cm um ramo
eminentemente causador de impactos ambientais, porém destacam-se as açôes implementadas no sentido de mitigar ou
evitar os danos causados pela atividadc rnineradora. Assim, foram levadas a efeito atividades como: recomposição das
dunas exploradas, revegetação das mesmas, etc. Os resultados alcançados comprovam que a metodologia gerada pode
ser adaptada para a aplicação em outras áreas de dunas no nordeste brasileiro, tendo sido degradadas ou nllo, pois toda
atividade antropogênica é causadora de impactos ambientais. Isso significa que há necessidade de se tomar medidas
para amenizar esses impactos quando eles são mais negativos que positivos.
Partindo de uma análise conjuntural da empresa Millennium, pode-se verificar que a referida empresa possui sérios
propósitos ambientais, tendo, portanto um compromisso finnado com a preservação do meio ambiente, tentando causar
o mlnimo impacto ambiental. A Millennium preocupa-se de igual maneira com a questão social, ajudando a
conscientizar a população local, especialmente com relação às questões ambientais. E no tocante a questão econõmica, a
matéria-prima por eles explorada dá origem a di,crsos produtos amplamente utilizados em diferentes segmentos da
sociedade.
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