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RESUMO 

A Urucurn Mineração S. A. possui urna mina de minério de ferro localizada na região do Pantanal. no Estado 

de 1'-!ato Grosso do Sul. A forrnaçilo geológica da mina gerou 01to tipos diferentes de minério de ferro . 

Um programa de geornetalurgia foi elaborado para avaliar as caractcrisucas c o componamcnto de cada um 

destes oito minérios diferentes, quando alimentados indt\"idualmcntc na planta de beneficiamento existente. 

Foram encontradas diferenças significativas na composição rnineralóg1ca c tc.xtural dos m1nérios. Os 

resultados do programa de gcornctalurgia apresentaram as distribuições cm massa do granulado. sinter fccd c 

finos . Também foram determinadas as análises qui nucas c distribuiÇões granulométricas dos produtos. 

AJérn disto. foram executados ensaios para dimensionamento de um espcssador e. para definir parâmetros 

necessários para o dimensionamento de um mineroduto. foram feitas dctermmaçõcs de \"iscosidade de polpa. 

O rejeito da planta será adequadamente disposto cm baías para evitar impactos ao me10 ambiente . 

Quando comparados os resultados dos oito tipos de minérios. várias diferenças foram detectadas. Isto indica 

que alguns destes tipos de minérios não poderão ser individualmente alimentados na planta e devem ser 

controladamente misturados a outros de melhor qualidade . para que possam ser apro,·enados na mina. 

Palavras chave: Minério de ferro. Gcometalurgia. Disposição de lamas 
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I. A Urucum Mioeraçio S.A. 

A Urucum Mineração S.A. (UMSA) é uma sociedade anômma pertencente a 
Companhia Vale do Rio Doce. A UMSA explota minérios de ferro e manganês cm 
Corumbá, MS. 

Localização e acessos 

A empresa está situada no extremo oeste do Brasil , borda ocidental do Pantanal. região 
de fronteira com a Bolívia, próxima a cidade de Corumbá. 

Pode-se acessar a área através da SR 262, a partir de Campo Grande, MS, e por via 
aérea em aviões comerciais . A estrada de ferro Noroeste do Brasil que liga Corumbá a 
Bauru, SP, é uma das alternativas utilizadas para o escoamento dos produtos 
comercializados no mercado interno. 

A área Urucum é acessada tomando-se a BR 262 no sentido Corumbá-Campo Grande 
por 18 km, em seguida à esquerda em estrada de terra num percurso de mais 9 km. A 
área Urucum, que inclui as sub-áreas alvos Embratel, Lavra e Escarpa, está situada nos 
Decretos de Lavra n° 573.801/40 e 573.802/40. 

Geologia do Minério de Ferro do Urucum 

A mina de ferro do Urucum está estratigraficamente situada na Formação Banda Alta, 
topo do Grupo Jacadigo (datada por Cordani em 1 ,O G.a) e ocorre na forma de uma 
capa de enriquecimento supergênico Essa formação apresenta espessura de 300 metros 
aproximadamente, sendo constituída predominantemente por jaspelitos com níveis de 
arcósios (arenitos arcosianos) subordinados. Para a origem dos sedimentos é sugerido 
um ambiente aquoso calmo, onde ocorreram longos períodos de deposição química 

No pacote ocorrem ainda intercalações de camadas de manganês sotopostas a arcós10s 
com seixos e bolders pingados, associados ao transporte de material pelas gele1ras 
durante o degelo. 

O mméno de ferro do Morro do Urucum é proveniente de enriquecimento do 
jaspelítico "in situ" (pela lixiviação do jaspe) e mostra uma textura porosa/cavernosa. 

O mineral de ferro mais importante é a hematita de forma granular ou recristalizada e 
com cristais entre 0,0 I a 0,03 mm, que ocorre normalmente em intercrescimento micro 
e criptocristalino com o jaspe (Si02), representando a deposição de uma fàci es férrica 
óxido-jaspelítica com microbandas de hematita ( 1 a 1 O cm de espessura). Estas estão 
formadas, por sua vez, por uma infinidade de microbandas milimétricas, que, segundo 
diversos autores, representam variações climáticas anuais e sazonais . É comum a 
ocorrência de magnetita ao longo das zonas de làlhas e ainda hidróxidos de ferro . 
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2. Os principais tipos de minério de ferro de llrucum 

Através de um trabalho de pesquisa geológica de detalhe executado pela equipe da 
DOCEGEO (CVRD), no Morro do Urucum nos anos de 1995 e 1996, foram 
identificados dilerentcs tipos de minérios de ferro . A seguir são apresentadas breves 
descrições deles 

Tipo 1: Laminado Planar (LP) - Coloração interna cinza azulada, com 
lammação variando de I a 3 cm, definida pela intercalação de níveis mais ou menos 
porosos e apresentando-se compacto com raras cavidades. 

Tipo 2 Oolítico Embratel (OE)- Apresenta coloração interna acinzentada com 
larnmação variando de I a 3 cm, com presença de oólitos ou nódulos de composição 
ferruginosa Podem apresentar uma superficie rugosa, causada pela salientação dos 
nódulos durante o processo de lixiviação. Esse tipo apresenta altos teores de P 
(podendo chegar a 0,090% ). 

Tipo 3: Queijo Suíço (QS) - Apresenta coloração cinza azulada, com cavidades 
esféricas arredondadas de diâmetros inferiores a 5 mm e laminação variando de 3 a 4 
cm. 

Tipo 4 Ripa Lavrinha (RL) - Apresenta coloração cinza azulada, laminação 
com I a 2 cm de espessura. com raras cavidades oriundas da lixiviação da sílica. 
Mostra seções quadradas e alongadas em forma de ripas ou lápis 

Tipo 5 Compacto Cúbico (CC) - Minério de coloração cinza, apresentando 
laminação grossa (geralmente maior que 4 cm), bastante compacto e sem cavidades, 
quebra-se em forma de cubos e geralmente ocorre intercalado em proximidade com 
minério Preto Fino 

Tipo 6 Chapinha Lavrinha (CL) - Minério de coloração cinza azulada, com 
lâmmas planares de espessura inferior a I cm, compactas e sem cavidades. 

Tipo 7: Oolítico Lavrinha (OL) - Apresenta características muito semelhante 
ao Oolítico Embratei_ mas apresenta-se mais alterado o que acarreta qualidades 
inferiores, como maior teor de fósforo . 

Tipo 8: Preto Fino (PF) - Apresenta coloração cinza escura a preta, bastante 
friável , finamente laminado, ocorre geralmente no contato com o arcósio e comumente 
intercalado com o tipo Compacto Cúbico. 
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J. Estudo geometalúrgico dos difereutes tipos de minério de ferro 

Procurando avaliar e prever o componarnento desses tipos de minérios, quando tratados isoladamente na 

planta de beneficiamento e no descarte de finos como rejeito, foi elaborado um programa de geometalurgia 

O programa constava basicamente em processar amostras dos tipos de minérios, em escala de laboratório. 

procurando caracterizar todos os produtos e determinar variáveis importantes ao processo. 

Avaliaçio dos diferentes tipos de minério nu plantu e descarte de finos 

Inicialmente constou de urna completa caracterização mineralógica dos oito tipos . Os resultados mostraram 

que existem diferenças significativas entre as litologias, comprovadas pela ocorrência diferente dos minerais 

e microtcxturas. 

O segundo passo do programa foi elaborar um ensaio padrão de laboratório. procurando-se determinar 

parâmetros de britagem e peneiramento de forma a obter produtos semelhantes aos da escala industrial. 

Para isto, foram coletadas amostras dos oito tipos em frentes de lavra disponíveis e poços de pesquisa. A5 

amostras foram submetidas a britagem e peneiramento e os produtos dessas etapas foram coletados. 

Pôde-se medir a proporção de granulado, sinter feed e lamas para cada tipo de alimentação da usina . Além 

disso esses produtos tiveram suas distribuições granulométricas e análises químicas deterrnínadas Dessa 

forma foi possível determinar um balanço metalúrgiCO completo para cada litologia. 

Um dos principais objetivos desse trabalho, entretanto, foi auxiliar estudos para minimizar os possíveis 

problemas que os finos a serem descartados pudessem ter no meio ambiente, caso tivessem urna disposição 

inadequada A Urucum Mineração decidiu por utilizar um espessador convencional para espessamento das 

lamas, recuperação de água de processo e um sistema de disposição deste rejeito (lamas). Para a deposição 

será utilizada urna tubulação de aproximadamente 5.000 metros de comprimento e um sistema de baias de 

decantação. 

4. A caracterizaçio miaeralógica dos oito tipos de minério de ferro 

Foi realizada urna investigação mineralógica detalhada em amostras de cada um dos tipos de minérios 

descritos anteriormente. O objetivo principal foi determinar a frequência com que os principais minerais 

ocorrem e a textura dos minerais-minério. 

A Tabela I apresenta a mineralogia dos minérios com porcentagem estimada em massa. 
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Tabela I - Mineralogia dos oito tipos de minério de ferro 

Classe de minerais Minerais 1 2 3 4 5 6 7 8 
LP OE QS RL CC CL OL PF 

Hematita 82 76 96 96 95 80 85 97 
Minerais metálicos Goethita 9 11 r - - 17 8 r 

Limonita 4 7 1 1 3 2 2 t 
Minerais trans~rentes - 5 5 3 3 3 2 5 3 
OBS. t. traços -0,5 %, r. raro -0.2 %, -: m1neral nAo encontrado 

A partir das descrições gerais dos tipos de minérios, já era possível sugerir que existia 
uma diferença entre a mineralogia deles . Esta possível diferença se comprovou quando 
se observaram os valores na Tabela I . Para a hematita, o tipo Oolítico Embratel 
apresentou o menor valor, com apenas 76 % do mineral , enquanto que o Preto Fino, 
Queijo Suíço, Ripa Lavrinha e Compacto Cúbico apresentaram valores iguais ou 
superiores a 95 %. 

A diferença entre a frequência da goethita também é significativa quando se comparam 
os tipos Chapinha Lavrinha, que apresentou 17 % deste mineral , e os tipos Queijo 
Suíço, Ripa Lavrinha, Compacto Cúbico e Preto Fino, onde a ocorrência deste mineral 
é muito baixa ou inexistente. A Iimonita também variou de traços (-0,5 %) a 7%. 

Estas diferenças sugerem que as características químicas e fisicas dos minérios devem 
ser significativamente diferentes. 

Para detalhar mais as investigações mineralógicas, avaliaram-se os tipos morfológicos 
dos óxidos e hidróxidos de ferro . Os resultados desta pesquisa poderiam também 
sugerir comportamentos diferentes nos processos de tratamento de minérios e 
metalurgia, aos quais os tipos de minérios poderiam ser submetidos. Os resultados são 
apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 - Tipos morfológicos dos óxidos e hidróxidos de ferro 

Classe de Minerais/ 1 2 3 4 5 6 7 8 
minerais morfologia LP OE QS RL CC CL OL PF 

Hematlta total 86 82 98 99 97 81 89 99 
Óxidos de Criptocrlstalina 6 18 5 5 6 16 14 69 

ferro Recristalizada 23 46 21 31 p 33 43 p 
Granular 39 12 35 34 17 22 17 12 
Lamelar 18 7 37 28 73 11 15 18 

Hldrox. total 14 18 2 1 3 19 11 p 
Hidróxidos Goethita 9 11 r - - 18 8 r 

de ferro Limonlta 4 7 1 1 3 1 2 p 
OBS. p. pouco -O,B %, r. raro -0,2 %, - . morfolog1a/m1neral nAo encontrado 

Mais uma vez observaram-se variações significativas nas frequências em que as 
diversas morfologias ocorrem nos diferentes tipos de minério. 
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As hematitas criptocristalinas podem sugerir melhores índices nos processos 
metalúrgicos mas os maiores percentuais desta morfologia ocorrem naqueles tipos 
possivelmente mais pobres, onde as quantidades de hematita são menores, com 
exceção para o Preto Fino. 

A presença de altos valores para a hematita recristalizada sugere que o processo de 
enriquecimento supergênico tenha sido a causa desta significativa ocorrência. 

As demais morfologias seguramente transferem aos tipos determinadas características 
como forma, granulometria natural, etc ., em parte brevemente descritas no início deste 
trabalho. 

Como o tamanho dos cristais é parâmetro importante para sugerir diferentes 
comportamentos nos processo metalúrgicos, foi também feita uma medição da 
granulação dos cristais de óxidos e hidróxidos de ferro . Os resultados são apresentados 
na Tabela 3. 

Tabela 3 -Granulação dos cristais dos óxidos e hidróxidos de ferro 

Granulaçlo 1 2 3 4 5 6 7 8 
LP OE QS RL CC CL OL PF 

Multo fina (<0,01 mm) 20 36 7 6 9 35 25 69 
Fina (0,01 a 0,03 mm) 78 64 93 94 91 65 75 31 

Média (0,04 a O, 11 mm) t t t r - r p -
Grossa (0,11 a 0,22 mm) t - rr - - - - -

Multo grossa (O 22 a O 33 mm) t - rr - - - - -
OBS: p: pouco -0,8 %; t: traços -0,5 %; r: raro -0,2 %; rr: raríssimo -0,05 %; -: granulação não encontrada 

De uma maneira geral, todos os tipos podem ser classificados como de granulação fina 
a muito fina . Raras são as ocorrências de óxidos e hidróxidos com granulação mais 
grosseira. 

As diferenças entre os tipos se mostram também para cada uma das granulações. O 
Preto Fino apresentou granulação mais fina enquanto que o Queijo Suíço, Ripa 
Lavrinha e Compacto Cúbico apresentaram, em média, granulação mais grosseira 

5. Ensaios em Laboratório 

Os ensaios foram realizados tanto no laboratório físico-químico da Urucum Mineração, 
como nos laboratório da SUTEC, CVRD, em Belo Horizonte. As amostras referentes 
aos oito tipos de minério de ferro foram coletadas pelo setor de geologia da Urucum 
Mineração S.A .. 
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Uma amostra de cada um dos oito tipos de minério, com aproximadamente 50 kg, foi 
coletada a partir de incrementos distribuídos pelas três áreas alvo do Morro do Urucum 
(Embratel , Lavra e Escarpa), sob coordenação do Geólogo Marcos Franco Machado. 

Descrição dos ensaios 

Os ensaios realizados nos laboratórios tinham o objetivo de simular o processo da 
planta industrial , utilizando amostras dos diferentes tipos de minérios. Os resultados a 
serem obtidos para cada amostra eram: 
. partição em massa, química e granulometria do granulado 
partição em massa, química e granulometria do sinter feed 

. partição em massa, química e granulometria do rejeito (lamas) 
área de espessamento requerida 

. viscosidade da polpa (lamas) 

Metodologia: Inicialmente foi feita uma programação para a coleta das amostras 
referentes aos oito tipos diferentes de minério de ferro, localização detalhada dos 
pontos de amostragem e coleta em campo de cada amostra. 

Cada uma das amostras foi reduzida a um top size de I 1/2". O minério reduzido foi 
peneirado a úmido em peneira de 3/8". O retido foi secado, pesado e teve sua 
granulometria, química e umidade determinada. Esta etapa simula a geração de 
granulado na planta industrial. 

As operações de peneiramento a úmido em escala de laboratório foram feitas de forma 
ineficiente para que o produto obtido ficasse mais próximo daquele obtido 
industrialmente. 

O passante em 3/8" foi pesado e uma pequena alíquota destinada para determinação da 
umidade. O restante foi peneirado a úmido em malha de 0,3 mm, o retido foi secado, 
pesado e teve sua granulometria, química e umidade determinada. Esta etapa, também 
feita com um peneiramento ineficiente, simula a geração do sinter feed. 

O passante em 0,3 mm foi coletado em baldes e deixado decantar até que a água 
sobrenadante ficasse clarificada. Em seguida esta água foi sifonada e determinada a 
porcentagem de sólidos na polpa decantada. 

As amostras das polpas decantadas foram guardadas para serem utilizadas nos ensaios 
de sedimentação em proveta e nos ensaios para determinar a viscosidade da polpa. 
Tomou-se o cuidado de executar os ensaios com as amostras de lamas no máximo 24 
horas após sua geração para evitar qualquer tipo alteração, de maneira a mascarar os 
resultados dos ensaios. 
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Balanço de massa 

Os resultados da partição em massa dos produtos granulado, sinter feed e finos, 
gerados nos ensaios de britagem e peneiramento a úmido das oito amostra de minério 
de ferro, ensaios esses realizados nos laboratórios da UMSA em Corumbá, são 
apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4 - Partição em massa dos produtos 

Amostra Minério Granulado Sinterfeed Finos 
(%) (%) (%) 

1 (LP) Laminado Planar 80,6 13,0 6,3 
2(0E) Oolitico Embratel 82,2 14,1 3,7 
3 (QS) Queijo Suiço 87,2 8,8 4,0 
4 (RL) Ripa Lavrinha 87,0 10,8 2,2 
5(CC) Compacto Cúbico 83,1 13,5 3,4 
6(CL) Chapinha Lavrlnha 84,3 11,2 4,6 
7 (OL) Oolitico Lavrinha 81,7 14,4 3,9 
8 (PF) Preto Fino 60,2 31,2 8,6 

Observa-se que os minérios são excelentes geradores de granulado, o que é uma ótima 
característica para minérios de ferro. 

A grande diferença está no Preto Fino que apresentou baixa geração de granulado e, 
por conseguinte, alta geração de sinter feed e finos . 

A geração de finos que são descartados no processo, uma das preocupações destes 
estudos para evitar danos ao meio ambiente, indicaram valores baixos, com média de 
4,6%. 

Distribuiçlo granulométrica 

As determinações das distribuições granulométricas dos produtos são de grande 
importância, quer seja para serem usadas em especificações técnicas, é o caso dos 
granulados, quer seja no processo, usadas no dimensionamento dos equipamentos 
envolvidos no processamento e descarte das lamas, como exemplos Os resultados das 
análises granulométricas de granulado sinter feed e lamas das oito amostras de minério 
de ferro são apresentados nas Tabelas 5, 6 e 7, respectivamente 

A britagem e peneiramento em laboratório simularam bem a escala industriaL Os 
resultados apresentaram distribuições granulométricas típicas para os produtos de 
Urucum. Os valores da fração abaixo de 6,35 mm ficaram ligeiramente mais altos para 
alguns tipos, com destaque para o Preto Fino. Mas na média ficaram bons, indicando 
que o peneiramento em 3/8" foi adequado para a simulação da usina. 
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Amostra 

1 (LP) 

2(0E) 

3(QS) 

4(RL) 

5(CC) 

6 (CL) 

7 (OL) 

8 (PF) 

Tabela 5 - Distribuições granulométricas dos granulados gerados 
(Porcentagem retida simples) 

38,10 31,75 25,40 22,22 19,05 15,87 12,70 9,52 7,93 6,35 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
0,00 0,00 7,64 5,61 10,46 15,45 14,95 14,29 6,31 6,15 
1,67 1 '17 4,92 7,26 11,24 18,73 15,93 14,29 5,85 4,92 

0,00 2,25 11 ,56 6,03 12,36 15,73 13,16 10,75 4,33 4,17 

0,00 0,55 5,93 8,15 19,61 14,63 16,30 14,26 5,00 4,07 

0,00 4,38 11,28 9,43 12,46 14,81 9,59 11 ,28 4,55 4,21 

4,34 2,98 10,05 4,84 13,77 13,40 12,53 14,02 6,33 5,95 

0,00 1,38 9,06 5,31 8,86 10,24 15,35 16,73 6,69 5,91 

0,00 0,00 2,35 2,35 4,02 7,37 9,88 14,24 7,03 8,71 

< 6,35 
mm 

16,94 
13,82 

17,66 

11 ,30 

18,01 

16,13 

20,47 

44,05 

Observa-se, também, que as distribuições não são constantes, ou seja, as curvas não 
são parecidas para as fi-ações intennediárias. Isto também é resultado das diferentes 
características geológicas, brevemente descritas no início deste trabalho, e das 
características mineralógicas e texturais 

As distribuições granulométricas dos sinter feeds , apresentadas na Tabela 6, 
mostraram-se mais próximas umas das outras. Alguns casos indicam uma distribuição 
um pouco mais grosseira nas fi-ações maiores que 6,35 mm. 

Tabela 6- Distribuições granulométricas dos sinter feeds gerados 
(Porcentagem retida simples) 

Amostra 9,52 7,93 6,35 4,00 2,00 1,00 0,50 0,25 
mm mm mm mm mm mm mm mm 

1 (LP) 3,26 18,48 20,65 23,91 21,74 6,52 4,35 1,09 

2(0E) 0,93 14,95 22,43 24 ,30 19,63 8,41 5,61 3,74 

3(05) 3,09 17,53 19,59 23,71 21 ,65 8,25 4,12 2,06 

4(RL) 4,49 15,73 19,10 24,72 23,60 6,74 3,37 2,25 

5(CC) 0,00 1,05 17,69 31 ,56 33,69 10,53 4,21 1,05 

6 (CL) 0,00 2,99 26,86 32 ,84 25.37 7,46 2,99 1,49 

7(0L) 0,79 3,94 22 ,83 31 ,50 25,20 8,66 4,72 2,36 

8 (PF) 0,00 0,51 15,23 32,99 32,49 12,18 5,08 1,52 

Os resultados mostrados na Tabela 7, as distribuições granulométricas dos finos, 
apresentaram uma característica marcante em todos os tipos: a alta porcentagem de 
material inferior a 0,008 mm. Isto está presente no tipo Preto Fino com um mínimo de 
38,23 % variando até 63 ,53 %no tipo Ripa Lavrinha. 

Estes altos valores de super finos podem indicar problemas no espessamento das lamas, 
requerendo espessador com grande diâmetro, e também problemas no transporte e 
deposição, devido a alta viscosidade da polpa. 
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Amostra 

1 (LP) 
2(0E) 

3(QS) 

4(RL) 

5(CC) 

6(CL) 

7(0L) 

8 (PF) 

Tabela 7 - Distribuições granulométricas dos finos gerados 
(Porcentagem retida simples) 

0,212 0,150 0,106 0,075 0,053 0,038 0,028 0,020 0,015 0,011 0,008 
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm 
0,45 5,16 5,75 5,26 4,73 7,41 1,27 3,13 6,35 5,51 5,71 
3,02 4,07 5,42 4,34 4,72 5,94 2,72 5,10 9,65 6,77 6,67 

0,73 2,26 3,53 4,28 4,53 6,61 1,74 3,86 8,86 6,59 6,01 

1,43 2,45 2,66 2,51 2,68 4,20 1,23 2,46 6,50 5,16 5,19 

2,34 3,60 4,74 4,41 3,87 5,79 1,76 3,44 7,50 5,82 7,56 

0,64 2,53 3,49 3,89 3,87 7,35 1,26 3,41 9,03 7,41 7,43 

0,24 4,26 3,99 3,11 2,90 5,90 1,78 4,21 11 ,0 9,15 9,36 

0,58 2,21 3,56 3,85 4,25 7,17 4,12 1 6.94 11 ,9 8,69 8,43 

Análises químicas 

<0,008 
mm 

49,26 
41,57 

51,00 

63,53 

49,16 

49,69 

44,09 

38,23 

Os resultados das análises químicas dos produtos das oito amostras de minério de ferro, 
realizadas pela UMSA, são apresentados nas Tabelas 8, 9 e I O, respectivamente para 
granulado, sinter feed e finos . 

Amostra Fe 
1 (LP) 64,66 
2(0E) 63,55 
3(QS) 64 ,96 

4(RL) 66,16 
S(CC) 53,19 

6(CL) 64,67 
7(0L) 65,79 
8 (PF) 65,05 

Tabela 8 - Análises químicas dos granulados gerados 
(Teores em %) 

p Si02 Al20 Mn Na20 K20 C aO MgO 
0,050 3,35 1,75 0,022 0,011 0,033 0,033 0,015 

O, 101 2,66 3,03 0,031 0,010 0,053 0,028 0,020 

0,062 2,46 2,34 0,043 0,009 0,035 0 ,038 0,019 

0,054 1,92 1,82 0,034 0,009 0,007 0,057 0,018 

0,035 19,8 0,74 0,019 0,021 0,048 0,018 0,011 

0,050 4,80 1,00 0,035 0,010 0,011 0,063 0,019 

0,052 4,19 0,13 0,010 0,010 0,002 0,066 0,013 

0,034 3,80 0,93 0,026 O,Q10 0,029 0,018 0,016 

Ti02 PPC 
0,073 2,08 
0,107 3,07 

0,095 2,02 

0,065 1,30 

0,056 3,04 

0,073 1 '16 
0,046 0,97 

0,062 1,85 

Os resultados mostraram que os granulados são ricos em ferro, exceto para o tipo 
Compacto Cúbico que apresentou quase 20 % de sílica. Este alto teor indica a estrutura 
remanescente de jaspelito, rocha originaL O processo de enriquecimento supergênico 
não foi suficientemente intenso para eliminar toda a sílica do jaspe, gerando um 
minério pobre e duro, características do jaspelito. 

Os teores de contaminantes variaram de tipo para tipo, sugerindo determinadas 
concentrações preferenciais. Isto indica que alguns tipos poderiam contaminar outros 
mais ricos, sendo importante no planejamento da lavra a determinação precisa das 
proporções dos minérios que vão alimentar a planta, de forma que o granulado gerado 
esteja dentro das especificações estabelecidas. 
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Amostra Fe 
1 (LP) 62,27 
2(0E) 61,82 
3(QS) 61 ,55 
4 (RL) 64,60 
5(CC) 52,50 
6 (CL) 65,50 
7 (OL) 66,66 
8 (PF) 66,90 

Tabela 9 - Análises químicas dos sinter feeds gerados 
(Teores em%) 

p Si02 Al20 Mn Na20 K20 C aO MgO 
0,076 4,03 3,16 0,013 0,015 0,069 0,029 0,019 
0,113 3,26 3,89 0,037 0,010 0,069 0,025 0,023 
0,095 3,53 3,92 0,012 0,015 0,065 0,033 0,022 
0,053 2,02 3,14 0,169 0,010 0,019 0,046 0,021 
0,039 22,28 1 '11 0,016 0,026 0,060 0,017 0,012 
0,055 3,66 1,14 0,053 0,015 0,014 0,061 0,019 
0,054 3,95 0,21 0,045 0,014 0,003 0,062 0,017 
0,031 2,71 0,53 0,024 0,013 0,021 0,016 0,016 

Ti02 PPC 
0,107 3,14 
0,121 4,04 
O, 125 4,20 
0,087 1,80 
0,067 1,27 
0,062 0,80 
0,049 0,50 
0,050 0,85 

Da mesma forma que o granulado, o tipo Compacto Cúbico apresentou alto teor de 
sílica Esta presença, também nas frações mais finas do minério, indica que a sílica não 
estava liberada neste minério. 

Os demais contaminantes também apresentaram valores distintos entre os tipos, 
indicando que a mistura de alimentação da planta também deverá levar em 
consideração as flutuações de teores no sinter feed gerado. 

Já os teores dos finos, apresentados na Tabela I O, mostraram que exi ste uma 
concentração de contaminantes como alumina, típico de argilas. Isto acarreta 
naturalmente um empobrecimento desse material , que apresentou média de 35 % de 
ferro, aproximadamente. 

Amostra Fe 
1 (LP) 36 ,46 
2 (OE) 43,42 

3 (QS) 34,63 
4(RL) 25,98 
5(CC) 32,92 
6(CL) 32,61 
7 (OL) 39,32 
8 (PF) 51,24 

Tabela I O - Análises químicas dos finos gerados 
(Teores em%) 

p Sí02 Al20 Mn Na20 K20 C aO 
0,094 26,74 11 ,20 0,029 0,034 0,172 0,064 
0,123 15,44 11 ,88 0,030 0,025 0,179 0,044 

0,086 26,83 15,47 0,064 0,039 0,279 0,047 
0,084 31,70 17,82 0,017 0,033 0,278 0,054 
0,065 44,68 3,90 0,073 0,056 0,143 0,029 
0,083 35,24 10.44 0,013 0,037 0,197 0,058 
0,135 34 ,82 4,75 0,015 0,035 0,069 0,105 
0,089 15,92 6,05 0,035 0,017 0,123 0,038 

6. Minimização dos impactos ambientais 

MgO Tí02 PPC 
0,058 0,564 8,30 
0,058 0,553 8,87 

0,108 0,950 6,20 
0,129 1,137 10,87 
0,012 0,135 3,17 

0,093 0,690 5,93 

0,031 0,262 3,05 
0,035 0,230 3,69 

Dentre os maiores impactos ambientais causados pela atividade de mineração está o 
descarte de rejeito fino de minério de ferro . 
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Procurando encontrar soluções para minimizar esse impacto e garantir a recuperação 
da água de processo das plantas de minério de ferro, a UMSA estuda a instalação de 
um espessador convencional para rejeitos finos de minério de ferro. A polpa espessada 
alimentaria um sistema de disposição do rejeito fino, que seria constituído de uma 
tubulação de aproximadamente 5.000 metros de comprimento e deposição em baias 
numa área localizada no Pé da Serra do Urucum. As baias de 50 m por 200 m seriam 
construídas nessa área, constituída por antigas pastagens, ou seja, área já degradada . 
Na medida que forem sendo enchidas, as baias passariam por um processo de 
recuperação para minimizar o impacto no meio ambiente da região. 

Para determinar parâmetros para este projeto, procurou-se executar ensaios de 
sedimentação em proveta com as lamas geradas a partir do peneiramento de cada uma 
das amostras . Para completar esses estudos foram executadas mediç.ões de vi scosidades 
com cada uma das oito polpas geradas, visando o correto dimensionamento do s istema 
de tubulação de condução da lama até as baias. 

Outras alternativas avaliadas 

A UMSA planeja produzir 4.130.000 toneladas de granulado nos próximos cinco anos . 
A quantidade de lama a ser gerada para gerar essa quantidade de produto será de 
710.130 toneladas, o que representa uma média anual de 142 026 toneladas de lama. 

a) Manutenção do Sistema Atual - O sistema atual consiste na deposição do rejeito 
fino de ferro em 5 pequenas barragens, locali zadas no Morro do Urucum. A 
capacidade é reduzida a 50.000 toneladas para as cincos barragens, obrigando a 
UMSA a limpá-las periodicamente. O material é retirado com pá-carregadeira e 
transportado em caminhões até as áreas de deposição no pé da serra . Os custos 
operacionais dessa opção são altos, em tomo de R$ 2,00 por tonelada carregada e 
transportada até os pátios no pé da serra. Assim, até o final do período de cinco anos, 
teria-s um custo total de R$ 1.420.260,00. 

b) Deposição convencional- E um sistema de deposição em barragens convencionais 
de rejeitos, localizadas em vales ou drenagens adjacentes . Foram investigados três 
locais para o barramento do córrego Arigolândia, com objetivo de avaliar a 
possibilidade de construir uma barragem convencional com maciço de terra para a 
deposição dos rejeitos finos de minério de ferro . Uma análise dos custos relativos aos 
itens de aterro compactado, escavação comum, reaterro, concreto armado e aterro dos 
diques corta-fluxos mostrou que o custo relativo a deposição das 71 O. 130 toneladas de 
lama corresponderia a R$ 2.158. 795,00 nesse período. 

As duas alternativa não se mostraram competitivas com a que contempla o 
espessamento e sistema de tubulação com deposição em baias. 
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A alternativa escolhida 

O sistema de tubulação para o pé da serra e baias de decantação se mostrou o mais 
indicado. Essa alternativa irá minimizar os impactos ambientais causados pelo descarte 
dos rejeitos finos de ferro, visto que a área escolhida para depósito dos finos já foi 
modificada e alterada para pastagens, não provocando, assim, maiores impactos 
ambientais no local. O fato do projeto dispor de mais de uma baia em operação 
minimizará os riscos de transbordamento, aliado ao fato das localizações em área 
plana. 

A condução da lama gerada pelo underflow do espessador, seria em tubos de aço, 
praticamente eliminando o atual tráfego de caminhões e utilização da pá carregadeira 
no manuseio dos rejeitos finos. Considerando que a opção de construção das baias no 
pé da serra é, do ponto de vista ambiental, a alternativa que irá acarretar o menor 
impacto, e também levando em consideração os custos de implantação de R$ 
802.447,00 para essa opção, a UMSA decidiu pela essa alternativa. 

7. Dimensionamento do espessador 

Ensaios de sedimentação 

Amostras de polpas geradas nos ensaios de laboratório foram submetidas a ensaios de 
sedimentação em proveta. A metodologia padrão do ensaio foi seguida e definiram-se 
as seguintes condições iniciais dos ensaios: 
. concentração de sólidos de alimentação: I O% . 
. dosagem de floculante (CYTEC A I30): I O g/t. 
. tempo de ensaio: 24 horas. 

Os resultados destes ensaios são apresentados na Tabela li . Os valores de área unitária 
foram calculados segundo metodologia de Talmage-Fitch. 

Tabela II - Ensaios de sedimentação 

Amostra Minério pH final %de sólidos Area unltiria 
mblma (m2/(tldia)l 

1 (LP) Laminado Planar 6,2 44,6 0,3227 
2(0E) Oolltico Embratel 6,0 50,3 0,0498 
3(QS) Queijo Suiço 6,0 36,8 0,4889 
4(RL) Ripa Lavrinha 6,1 42,5 0,3877 
S(CC) Compacto Cúbico 6,3 47,6 0,0763 
6(CL) Chapinha Lavrinha 5,7 46,2 0,2120 
7(0L) Oolltico Lavrinha 6,2 49,1 0,0537 
8 (PF) Preto Fino 6,2 50,7 0,0212 
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As primeiras observações visuais da qualidade do sobrenadante, durante os ensaios, já 
sugeriam que as amostras deveriam apresentar resultados bastante diferentes entre si. 
Isto foi comprovado quando se obtiveram os resultados de compactação máxima 
variando de 36,8 % a 50,7 % para o Queijo Suíço e Preto Fino, respectivamente. A 
concentração sugerida para o projeto é de 45% no undertlow. 

Além disto, as áreas unitárias calculadas mostram que as polpas dos diferentes tipos 
terão comportamentos bastantes diferentes no espessamento. Os casos extremos são o 
tipo Queijo Suíço e o tipo Preto Fino que apresentaram diferença de 20 vezes. Os 
valores de área unitária foram calculados para 40 % de sólidos no undertlow, exceto 
para o tipo Queijo Suíço que apresentou um máximo de 36,8 %. 

Estes valores indicam que a prática industrial deverá ser flexível o suficiente para 
absorver todas estas variações no espessador. O que deverá acontecer é uma mistura 
dos tipos, amenizando a situação. Entretanto, caso um dos tipos mais complexos 
prepondere na mistura de alimentação, algumas alternativas operacionais deverão ser 
aplicadas como alteração na taxa de tloculante e diminuição na porcentagem de sólidos 
do underflow. 

8. Medições de viscosidades e estudos de reologia de polpa 

Com amostras dos finos gerados no ensaio de laboratório foram determinadas as 
vis;;osidades e tensões mínima de cizalhamento das polpas no viscosimetro Rheomat. 
Os resultados, para várias concentrações de sólidos, estão apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12- Viscosidade e tensão de cizalhamento das polpas 

Tipo %sól. 45 48 50 53 55 56 58 60 61 62 63 65 
1 11 9,7 20,8 17,4 21 ,1 

(LP) t 45 197 212 571 
2 11 13,3 25,6 45,4 

(OE) t 149 298 909 
3 11 10,6 14,2 23,2 

jQSj_ t 42 81 196 
4 11 13,0 18,4 14,5 

(R LI t 213 soo 1089 

I 

I 

5 11 6,1 11 ,3 10,6 14,3 J 
(CC) t 55 102 173 314 

6 11 10,0 11 ,O 9,0 ' 

(CL) 't 65 114 162 i 

7 11 12,4 12,8 19,9 
(OE) t 82 123 214 

8 11 9,9 11,25 2o.8 I 
J.PF1 t 37 76 164 
OBS: 11: viscosidade (c.p.); t: tensão miníma de cizalhamento (dineslcm2) 
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Os resultados demonstraram que existem variações entre as polpas, mas todos os 
valores estão dentro do típico para este tipo de aplicação. Os dados traçados 
apresentaram valor médio de 5,2 c.p. para a concentração de 40 % de sólidos. 
Considerando a vazão de polpa de 24,2 m3/h e o d99 de 0,3 mm foi feito um 
dimensionamento preliminar da calha de escoamento de rejeito considerando os quatro 
trechos de tubulação, conforme apresentado na Tabela 13. 

Tabela 13 - Dimensionamento da calha 

Trecho Comprimento lnclinaçlo Diam. externo Fraçlo de Velocidade Velocidade de 
{m) {%) do tubo {pol) enchimento - N critica {m/s) transporte {m/s) 

1 500 22,0 3,5 0,49 2,92 1,14 
2 2500 10,2 4,0 0,50 2,11 1 '15 
3 500 7,2 4,5 0,45 1,87 1,15 
4 800 3,9 5,6 0,38 1,49 1,16 

Este números mostram que há folga nos parâmetros do projeto, principalmente quando 
se comparam as velocidades críticas e de transporte em cada um dos trechos. 

9. Conclusões 

O programa de geometalurgia mostrou-se de extrema importância para o entendimento 
do comportamento e das características dos tipos de minério da Urucum Mineração. 

As oito litologias amostradas mostraram que possuem diferentes composições 
mineralógicas e texturats. Estas diferenças são importantes indícios de diferentes 
comportamentos nos processos de tratamento de minério e metalurgia, aos quais estes 
materiais seriam submetidos. 

As partições em massa para o granulado apresentaram valores muito altos, o que 
caracteriza os minérios da Urucum Mineração como de excelente qualidade para gerar 
este nobre produto. 

As análises químicas dos produtos comprovam a necessidade de misturar os tipos de 
minério controladamente desde as frentes de lavra, para evitar a contaminação que 
determinados tipos possam ter sobre os outros mais ricos. 

Os ensaios de sedimentação em proveta mostraram que os mmenos tem 
comportamentos muito diferentes e que, na prática industrial, deverão ser tomadas 
certas ações para garantir o adequado funcionamento do espessador. Os resultados de 
medidas de viscosidade e de tensão de cizalhamento mostraram que a polpa deverá ter 
comportamentos também distintos se tratado individualmente por tipo de minério. 

Entretanto o conjunto espessador e tubulação com baias seguramente atenderá a 
deposição do rejeito de finos de minério de ferro, sem impactos ao meio ambiente. 
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GEOMETALLURGICAL STUDY OF DIFFERENT KIND OF ORES FRON URUCUM MINERAÇÃO. 

ABSTRACT 

Caio de França Jatob:i Júnior (02) 

Camilo Carlos da Silva (02) 

Urucum Mineração S.A has an iron ore mine locatcd at Pantanal rcgion . in Mato Grosso do Sul State. The 

geological formation of the mine generatcd eight differcnt kinds of tron ores . 

A geometallurgical program was elaborated to evaluate the characteristics and behavior of each one of thcsc 

eight different ores. when fcd indi\~dually in the existing benefication plant . 

Differences in lhe mineralogical and textura! composition was found. The geometallurgical program results 

presented lhe mass distribution of lump ore. sinter fccf and ftnes Also. thc products chcmical analvscs and 

size distributions werc dctcrmincd. 

Morcover. tcsts were carried out to design a thickcncr and. in ordcr to define parameters necessar:v to destgn 

a pipeline. pulp viscosity determinauons werc donc. Tailings from the plant will bc properly trcated to a\oid 

environmental impacts . 

Whcn were comparcd the results of thc eight kinds of ores. severa! diffcrenccs \lere dctcctcd . ln conclusion. 

some of these ores should not bc fcd individually to the plant and should bc blcndcd carcfully with othcr 

kinds. in ordcr to be successfully rccovcrcd 

Key words: lron Ore. Geomctallurgy. Environmental lmpacts . 
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