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Resumo: 
Este trabalho tem por objctivo descrever as operações de disposição de rejeitas, recuperação de água c o 

processo de rcvegetação dos reservatórios. A Mineração Rio do Norte, localizada no município de Oriximiná, 

noroeste do estado do Pará, criada em 1967, com o objetivo de comercializar bauxita, iniciou suas operações em 

1979, produz indo 3,35 MT A. A capacidade atual é de 16,3 MT A. O processo de beneficiamento da bauxita 

consiste cm operações de britagcm, escrubagem, peneiramcnto, hidrociclonagem e filtragem onde são obtidos 

dois produtos: "Granulado" com dimensão entre 76,2 mm e I, I 9 mm e "Finos" , entre I ,9 mm e 0,038 mm. A 

fração menor que 0,038 mm, em média 27% da massa total alimentada, é o rejeito. O sistema de di sposição e 

recuperação de úgua é constituído por um reservatório que recebe o rejeito diluído (I 0% sólidos em peso), onde 

após decantação, a polpa adensada ( 40% de só lidos em peso), é dragada e bombeada para os reservatórios de 

rejeito adensado que, após esgotamento, serão reflorestados. Toda a água liberada nos processos de adensamento 

do rejeito retorna para a planta de beneficiamento. Foi desenvolvida uma metodologia para a revcgctação dos 

reservatórios, que se divide em duas fases : a primeira fase consiste na incorporação de carbono e hidrogênio 

através do uso de leguminosas noduladas c micorrizadas, via hidrossemeadura . A escolha das espécies é 

baseada cm sistemáticos levantamentos que visam identificar e selecionar as espécies da família leguminoseae 

que, cm associação simbióticas com as bactérias diazotróficas, permitem a transferência de nitrogênio da 

atmosfera para o sistema solo-planta, enquanto os demais nutrientes precisam ser disponibilizados em 

quantidades suficientes para suprir as necessidades das plantas até atingir a biomassa desejada . Na segunda fa se 

é reali zado o plantio de mudas, aproveitando-se das rachaduras que surgem à medida que o substrato seca, uma 

vez que sua elevada densidade dificulta a abertura de covas para o plantio. Completando 12 anos de seleção, 

foram coletadas identificadas e testadas X31 espécies da Família Leguminoseae, sendo 292 da subfamília 

Papi/ionoideae, 329 da subfamília Mimosoideae e 21 O da subfamília Caesa/pinoideae, destas um total de 184 

espécies apresentaram resultado positivo para a propriedade fixação de nitrogênio, sendo 65 espécies da 

subfamília Mimosoideac. 45 espécies da subfamília Caesa/pinoideae, 74 espécies da subfamília Papilionoidae. 

Este modelo tecnológico, frutos da parceria entre empresa e os institutos de pesquisa , Embrapa Agrobiologia 

c Universidade Federal de Viçosa, encontra-se disponível para uso pela sociedade através de relatórios e 

publicações. 

Palavras -chave: rejeito, adensamcnto, rcvegetação, leguminosas, nitrogênio. 

Área tcnuítica: rcjeitos, recuperação ambiental. 
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INTRODUÇÃO 

A Mineração Rio do Norte, maior produtora individual de bauxita do mundo, possui capacidade 

instalada de 16,3 MTA de produtos. A empresa entrou em operação cm 1979, produzindo apenas o produto 

Granulado com faixa 3 " e 14 mesh. Em 1982, entra em operação o circuito de produto Fino , que consistia de 2 

etapas de classificação cm hidrociclones de 26" ", recuperando material entre 14 e 150 mesh. 

Posteriormente, em 1986, entra em operação o circuito de produto "Superfino" com material entre 150 e 400 

mesh. Desde e início da operação até o ano de 1984, todo o rejeito produzido foi lançado no igarapé Caranà, 

próximo à planta industrial, cuja drenagem seguia para o lago Batata, e de 1984 a 1989, por intermédio de uma 

tubulação, foi lançado diretamente no lago Batata. Neste período de 1 O anos, cerca de 24 milhões de toneladas 

de sólidos foram depositados no lago Batata, quantidade suficiente para impactar cm tomo de 30% da superfície 

do lago, uma área de aproximadamente 630 ha. Em 1989, devido à necessidade de aumento da capacidade de 

produção e a eliminação do lançamento de rejeitos no lago Batata, a empresa transferiu suas instalações 

industriais para a área da mina e, desde então, deposita o rejeito produzido em tanques especialmente construídos 

para este fim, localizados cm área previamente liberada, de acordo com a scqüência operacional abaixo (Fig. 1). 
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Figura 01- Sequência Operacional 
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Este sistema possui dupla finalidade, solucionando duas questões: a deposição do rejeito produzido e a 

o enchimento da cava nas áreas já lavradas, que atingem cerca de 500 ha por ano, para uma produção de 16,3 

MTPA de produtos Entretanto a revegctação destes depósitos de rejeito constituíam um enorme desafio, visto 

inexistir tecnologia disponível para recuperação de áreas com estas características. 

DISPOSIÇÃO DO REJEITO 

O rejeito produzido na planta industrial, cerca de 7,0 MTPA de Sólidos, para uma alimentação de "run 

of mine" de 23,3 MTPA, possui as características abaixo (Tabela 1): 
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Tabela 01 - Caracter ísticas dos rcjeitos 

%sólidos % < 400 # % Ah03ap % SiOzre % Fe203 

8- 10 94-96 22,0 13,0 25,0 

O rejeito produzido é transportado em tubulação até o reservatório de rejeitas diluídos, TPl ("Tailings 

Pond"), com área em torno 50 ha. O adensamento, no qual não é adicionado nenhum reagente químico, permite 

o bombeamento da polpa com% de sólidos entre 35 e 40%. O bombeamento para os reservatórios de rejeito 

adensados "SP" ("Settling Pond") é realizado por uma draga de sucção com capacidade de 3000m3/h e motor de 

500HP, onde após seu enchimento, é realizada a recuperação vegetal. O sistema de disposição do rejeito e 

mostrado abaixo (Fig. 2) 
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Figura 02 -Sistema de disposição do rejeito 

O método utilizado para deposição do rejeito nos SP's é o método da secagem, que consiste no 

altemamento do lançamento da polpa, em períodos pré-determinados (aproximadamente I mês) e sua 

inteiTupção (o mesmo período), e retornando, consecutivamente, até o enchimento do reservatório. Este método 

permite urna recuperação plena do reservatório, com maior massa de sólidos depositada, maior recuperação de 

água, e disponibilidade toda área para recuperação com maior qualidade, pelo fato da superficie exposta 

(substrato) ficar mais seca. A água recuperada, cerca de 80 a 85% do volume de água que acompanha o rejeito, 

retoma para a planta industrial de duas formas distintas: 

• Água recuperada no reservatório de rejeito diluído "TP" - disposto diagonalmente a ponto de o 

lançamento (maior distância), há um extravasar, com altura regulável que conduz a água diretamente, 

por gravidade, para a planta industrial. 

• Água recuperada nos reservatórios de rejeito espessado "SP''- a recuperação da água é feita por siíões, 

que aduzem a água para um sistema de canais até um reservatório (Lago I), onde é bombeada para o 
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reservatório TP I e, pelo extravaso r, para a planta industrial. A planta dos reservatórios de rejeito é 

mostrada abaixo (Fig. 3) 
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Figura 03- Esquema dos reservatórios de rejeito 

CARACTERÍSTICAS DO REJEITO PARA REVEGETAÇÃO 

O rejeito da planta industrial é formado basicamente por minerais argilosos, como óxidos e hidróxidos 

de alumínio (conlinita) e minerais de ferro (hematita), em menor proporção. Em virtude do elevado teor de 

umidade quando de sua deposição nos reservatório de rejeito espesso e a perda natural de água, há uma 

orientação desses minerais durante o processo de secagem, promovendo a formação de um substrato, de alta 

densidade e compactado após secagem (Fotos 2,3, 4 e 10). A ausência de material orgànico intensifica os 

problemas físicos na medida que o material possui baixo nível de estruturação, com ausência de macro 

porosidade que aumenta a compactação do substrato e dificulta a penetração de raízes, portanto, dificultando o 

estabelecimento das plantas. O rejeito, por apresentar minerais resultantes de intenso intemperismo, possui 

caráter ácido e baixa disponibilidade de nutrientes (Tabelas 2 e 3). 

Tabela 2- Valores de pH, P E K disponíveis, AL, CA e MG trocáveis, 

Acidez potencial (H+ AL) e somn de bases (SB)- rejeito. 

pH p 
I K A I+ 3 I Ca +z I Mg + 2 I H + AI I SB 

mg.dm3 Cmol.,.dm3 

4,9 o,o 1 4 o,o 1 o,os 1 o.o2 1 o,33 1 o,11 
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,.... 

Tabela 3 - Valores de capacidade de troca de cátions (CTC) cfetiva e total, teor de matéria orgânica 

(MO), saturação de bases (V) c de alumínio (m), valor de fósforo remanescente (P- rem) c teores de Zn, 

Fc, Mn E Cu. 

CTC MO v I m P-rem Zn I Fc I Mn I Cu 

Efctivo I Total 
g.kg-• 'Yo mg.r' mg.dm-3 

Cmolc.dm3 

0.1 I I 0,44 2,0 25,0 I 0,0 28,9 0,36 I 28,7 I 0,8 I 0,38 

"O carúter distrófico do material evidencia a necessidade da fertilização para garantir um bom 

estabelecimento e crescimento das plantas. Devido às características fi sicas do rej eito, somente a fertilização não 

garantiria o sucesso da rcvegetaçiio, o que só seria possível pela incorporação de carbono ao sistema, que 

possibilitaria o estabelecimento de uma micro e mesofauna, importantes para a formação de agregados, 

melhorando as características fisicas do substrato. O processo de formação de solo a partir de um substrato como 

o rejeito de lavagem de bauxita envolve fundamentalmente a aquisição de carbono". (Dias,L.E .et ali 2000 ) 

REVEGETAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE REJEITO 

A disponibilidade da área a ser revegetada ocorre somente 18 meses após o ténnino da deposição 

quando , pela sua consolidação, permite-se o acesso de pessoal e insumos (Foto 9). Para acelerar o processo de 

secagem c, ao mesmo tempo, propiciar a incorporação de carbono e outros nutrientes ao substrato, diferentes 

testes foram conduzidos para desenvolver metodologia que antecipasse a revegetação dos tanques. As pesquisas 

reali zadas de 1994 a 1998 nos laboratórios da Universidade Federal de Viçosa e na Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuúria EM!3RAPA. parceiras da Mineradora neste estudo, cu lminaram com o estabelecimento 

uma metodologia na qual sementes de leguminosas arbustivas c arbóreas são inoculadas com estirpes 

selccionadas de bactérias do gênero Rhizobium e fungos micorrízicos c hidrosscmeadas no rejeito ainda não 

consolidado,. (Fotos le 7) , isto é, com elevado teor de umidade, devido à atividade de evapotranspiração as 

plantas funcionam como bombas, que retiram a umidade do solo transferindo para o ar, acelerando a secagem do 

rejeito, agregando o substrato, e devido ao entrelaçamento das raízes ao rejeito criam toda uma rede de macro e 

micro-poros, melhorando as condições fisicas do solo. O plantio no rejeito não consolidado restringe-nos ao uso 

de apenas algumas espécies adaptadas às condições de alagamentos , dificultando o processo de seleção Outra 

etapa crítica no processo de hidrosscmeadura foi o estabelecimento do número adequado de sementes de cada 

espécie, esta densidade final é de grande importância para o sistema, pois necessita-se de uma densidade mínima 

que favoreça a rúpida cobertura do substrato, proporcione uma elevada evapotranspiração (secagem), c a 

incorporação de nutrientes ao substrato, sem cfctivar um adensamento que comprometa o estabelecimento e 

crescimento das plantas. Atualmcntc, o processo de hidrossemeadura ( Foto 1 ) é realizado com uma quantidade 

de sementes entre 30 c 50 Kg/ ha, sendo que 60% das espécies são: Sesbania virgata; Sesbania exasperata; 

Pajamarioba Senna e/ata; Mata-pasto, Senna reticu!ata: e ltaubarana, Acasmium nitens que formam a base do 

processo, c enquanto as restantes 40% são de espéc ies como: Cecrópia sp., Parkia discolor e outras pioneiras e 

sccundúrias. Paralelamente ús pesquisas agrobiológicas, uma equipe de mecânicos e engenheiros atuou no 
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desenvolvimento de equipamentos (foto l ) que permitiram uma unifonne distribuição de uma mistura composta 

por sementes, fertilizantes, fungos e bactérias, ao longo de 32 M de área, utilizando uma balsa tripulada, 

munida de um canhão de aspersão, alimentada por um caminhão hidrossemeador e tracionada por um trator. 

RESULTADOS DA HIDROSSEMEADURA 

Foto 1- Hídrossemeador Foto 2- Rachaduras e compactação do substrato 

Foto 3- rejeito coberto por com microorganismos Foto 4- Área 6 meses ano após hidrossemeadura 

Foto 5- Área 18 meses apos bidrossemeadura Foto 6- Vista aérea do tanque rej. hidrossemeado 

Foto 7- Caminhão hldrossemeando área de rejeito Foto 8- Mesma área após 5 anos. 
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Estabelecida a vegetação inicial, (foto 4 e 5 ) o processo de consolidação do substrato ocorre de forma 

mais acelerada, como grande parte das espécies são arbustivas anuais ou bianuais, existe um processo natural de 

morte dos indivíduos à medida que ocorre a secagem do substrato. Deste modo, o acesso aos tanques é facilitado, 

permitindo o início da fase seguinte: o enriquecimento com espécies nativas da região (fotos 9 e 10 ), a fim de 

dar scqüêncía ao processo sucessional (Foto 8) e garantir a sustentabilídade do sistema. 

Na segunda fase, o plantio é realizado aproveitando-se as rachaduras que surgem à medida que o 

substrato seca, uma vez que sua elevada densidade dificulta a abertura de covas para plantio. Por meio de lascas 

de imbaúba, as rachaduras transformam-se em covas onde o horizonte superficial do solo armazenado é 

depositado. Entre as espécies utilizadas no enriquecimento, a Paliteira, Clitoria [a/chi/diana; Canela de garça, 

Parkia discolor; Azeitona, Eugenio cumine; Tatapiririca,Tapipira guianenses Aubl; Jacarandá do Pará , 

Dalbergia spruceana Benth.; e Fava Tamboril, Enterolobium maximum Duke; tem apresentado boa capacidade 

de adaptação às condições do substrato, com elevadas taxas de crescimento. Na scqüência abaixo, mostra-se a 2• 

fase do processo de revegetação. 

PLANTIO DE ESPÉCIES NATIVAS 

Foto 9- Área sendo preparada para plantio Foto I 0- Plantio no rejeito consolidado 

Foto 11- Estudantes em área de plantio no rejeito Foto 12- Liteira em decomposição 

CONCLUSÃO 

A utilização de áreas já lavradas, com a construção de reservatórios para a deposição de rejoitos, 

eliminou o grave problema ambiental gerado nos primeiros anos de operação, o lançamento de rejeito no lago 

Batata. A evolução do método de lançamento do rejeito espessado, utilizando-se a secagem por camadas, 

garante plena recuperação de água, indispensável ao processo de beneficiamento da bauxita, bem como otimiza a 

construção e operação dos reservatórios. Os levantamentos de espécies leguminosas da macro região de 
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Oriximin[t tl:m proporcionado um número signillc;tti\'1> de espécies com potencial p:tra utilizaç:Jo nos programas 

de rccuperaç:Jo de úreas mineradas pela Mineraç:\o Rio do Norte . Estes levantamentos süo de gramk 

importúncia. pois além de aumentarem o número de csp(·cics utili zadas no rcllorcstamL'nto. representam um 

importante passo para a sociedade cm termos de cunhccimento da biodiversidade vegetal da regi:Jo. Até o ano de 

2003 foram coletadas X31 espécies leguminosas , sendo 292 da subli.tmília papilionoidcac. 329 da subfamília 

Mimosoidcae c 21 O da subfamília Caesalpinoidcae. Foi identificado um total de 184 espécies que apresentam :1 

propriedade de fixação de nitrogênio sendo 65 de Mimosoideac, 45 de cacsalpinoidcae ,c 74 de Papilionoidac. 

"Com a consolidação do método de revegetação utilizado, as pesquisas estão direcionadas atualmente para a 

quantificação do "input" inicial necessário de nutrientes que possa garantir a formação de uma biomassa, se não 

próxima a da vegetaç·iio nativa, pelo menos satisfatória para as condiç<ics de substrato c clima" (Franco A. et ali 

2001,15). 

" As Espécies Fixildoras de nitrogl:nio crescem cm rejeito de bauxita , sem adiç;lo de terra preta, desde 

que noduladas c micorrizaJas e com aplicação de fertili zantes fosli.1tados, pot;íssicos e de micronutrientes. 

possibilitando o estabelecimento de espécies nativas por regeneraçiio natural apartir da liteira depositada". (foto 

12) (Relatório Embrapa /UFV/MRN ,1966. 36) 
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