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PROJETO MINERAIS PESADOS - RIO SAPUCAl

Antonio Luiz Duarte (1)

Márcio José Rosa (2)

R E S U M O
O Projeto Minerais Pesados - Rio Sapucai consiste numa ja_
zida de ouro, ilmenita, monazita e zirconita situada nos
aluviões do Rio Sapucaí no sul do Estado de Minas Gerais.
As reservas já bloqueadas chegam a 28.000.000 a* de casca
lho suficientes para 20 anos de operação a um ritmo de Ia
vra de 1.400.000 m'/ano. O estéril será removido com uma
draga de sucção tipo "cutter-head".Uma draga de sucção ti
po "bucket-wheel" fará a lavra da camada econômica bom-
beando o ROM para uma planta flutuante de concentração gra
vimétrica. O ouro será recuperado por lixiviação em reseF
vatõrios. Os minerais pesados serão separados por proces-
sos eletrostáticos, magnéticos e gravíticos.A SAMITRI con
sidera viável implantar e operar o Projeto Rio Sapucai com
o mínimo de impacto ambiental.

A B S T R A C T

Thjs Sapucai River Project is a gold, ilmenite, monazite
and zircon alluvial deposit. It is located on Sapucai River
valley in the south of Minas Gerais State. The reserves
are 28.000.000 m» of pay bed. The production will be
1.400.000 ro'/year and the mine's life 20 year*. A cutter-
head suction dredge will do the overburden removal. The
pay bed will be mined with an underwater bucket-wheel
dredge. The ROM will be concentrated 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.

(1) Geólogo da S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE - SAMITRI

(2) Técnico Químico, Chefe de Pesquisas Operacionais da

S.A. MINERAÇÃO DA TRINDADE - SAMITRI
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Apresentação

Visando promover a diversificação de sua atuação na área de minera

cão, 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.

Como resultado desta política, foram descobertos os aluviões do Rio

Sapucai, mineralizados a ouro, ilmenita, monazita e zirconita.

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

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

• Machado, Paraguaçú, Turvolandia, Cordislândia, São Gonçalo do Sapu

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

Alegre.

0 principal acesso a área é feito pela Rodovia Fernão Dias-BR-381,

que liga São Paulo a Belo Horizonte.

A estratigraf ia regional é composta dos Complexos Varginha - Guaxupé

e Anparo (Proterozôico Médio) e Complexo Lambari (Proterozóico Superi-

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

fibolito e granulito, geralmente migmatizadas. 0 Complexo Amparo

constitui-se principalmente de gnaisses. 0 Complexo Lambari é repre

sentado por rochas gnaisiicas e micaxistosas. Completam o quadro e,s

tratigráfico as coberturas Quaternárias colúvio-aluvionares.

1.2. Trabalhos de Pesquisa Realizados
9

Os trabalhos de pesquisa desenvolveram-se de 1983 a 1907 e consta

ran de mapeamento do aluvião, ensaios geofísicos, sondagem Banka 6",

poços, lavra experimental (draga piloto e planta piloto de separa-
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cio de minerais pesados), estudos granulometricos, levantamentos to

pogrâficos, levantamentos de obstáculos naturais e artificiais, le

vantamentos de dados hiârométricos, estudos e análises externas di

versas, etc. Neste período além da caracterização quantitativa e

qualitativa das substâncias minerais, procedeu-se o desenvolvimen-

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

dütos.

A sondagem totalizou 253 linhas, 2.301 furos, 13.804 metros. As a

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

mostras para ouro, 1.875 em líquido denso e 986 era Separador Frantz.

1.3. Reserva»

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

zirconita) presentes nas camadas de cascalho e areia dos aluviões a_

tual (leito) e recente (várzeas) do Rio Sapucaí. No leito não exis

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

3,5 m. Nas várzeas, considerando-se os canais econômicos, a' espesso

ra média do aluvião é de cerca de 6,7 ra dos quais 3,8 m são de este_

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

As reservas definidas no aluvião (em 1.000 m*) sãos

Reservas

Medida

Indicada + Inferida

8 0 H A

As reservas dos minerais

Mineral Econômico

Ouro

Ilmenita
Monazita
Zircão
Granada

Cascalho

22.768

4.876

27.644

econômicos sãos

Teores Médios

50 mg/m*

22,86 Kg/m»
1,77 Kg/m»
4,11 Kg/m»
1,20 Kg/m»

Estéril

2.

±.
7,

.121

.979

.100

Total

24.889

1.855

34.744

Reserva*

1.380 Kg

631.SOO t
48.900 t
113.800 t
33.200 t
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2. LAVRA/BENEFICAMENTO

2.1. Lavra

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

tãrios sobre a lavra são:

. as áreas de operação serão alugadas por período de 5 anos, e cejr

cadas.

. nas áreas de remoção de estéril será removida e estocada a camada

de solo orgânico, pára posterior recuperação das áreas nineradas.

Esta operação será realizada com trator» carregadeira e caninhões.

• 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,eo overflow

das barragens verterá na lagoa da draga. Esta operação portanto

não poluirá o curso do rio.

. a camada econômica, já decapeada, será objeto de lavra tarcbém por

dragagem. 0 ROM será bombeado para a planta de concentração gra-

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

não causará turbidez expressiva no curso do rio, conforme mostra-

ram estudos de sedimentologia realizados.

. o rejeito arenoso das espirais da planta de concentração será bom

beado, em distância de até 600 m, para enchimento das áreas já la_

vradas nas várzeas.

. após consolidação das barragens de estéril preenchidas, e das

várzeas lavradas, será executado o nivelamento, a recolocação do

solo orgânico e revsgetação.

. após cinco anos'de aluguel, os terrenos serão devolvidos aos pro

prietários devidamente recuperados. As áreas de várzeas alteadas

não mais serão inundáveis no período chuvoso.

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

com disjuntores nas margens alimentando ramais de serviço com to

madas para cabo a cada 200 m.

As dragas selecionadas para a lavra são de sucção sendo a "bucke£

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

remoção de estéril.

A draga tipo "bucket-wheel" foi selecionada por apresentar as seguin

tes vantagens:

. menor investimento

. menor custo operacional e de manutenção

. pequeno calado

. maior versatilidade

. operação e movimentação favorecidas

. equipamento com alta tecnologia

. produção compatível com os- níveis do projeto

. possibilidade de venda do equipamento usado

. uso de equipamento standard

A draga tipo "cutter-head" foi selecionada por ser o método mais ba

rato de remoção de estéril.

Ambas,, terão potenciamento elétrico visando ura menor custo operado

nal e a contaminação da água 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 mVano.

2,3. Planta de Concentração Gravimétrica

O fluxograna de processo da planta flutuante de concentração gravi-


