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ED I TOR I A L

Tecnologias sem governança são inúteis
Lembramos o 24º Congresso Mundial de Mineração no

Rio, em 2016, quando o presidente global da Anglo American

afirmou que “a mineração pode fazer mais pelo meio ambiente”. Com certeza ele estava se referindo também às barragens de rejeito. É fato que as empresas mineradoras investem mais em preservação ambiental se comparadas ao que

era praxe há duas década atrás — mas foram surpreendidas
pelos acidentes recentes com barragem de rejeitos.

De acordo com um estudo de 2008 intitulado “Reported

tailings dam failures” — colapsos de barragens de rejeitos re-

gistrados oficialmente — por Rico e outros, publicado no

inglesa alertam que há ênfase excessiva sobre os aspectos

truturas nos 100 anos passados é de 1,2%, ou seja, 2,2 colap-

dos ficou evidente a falha de governança do sistema respon-

Journal of Hazardous Materials, a média de falhas dessas es-

sos ao ano. O fato de a média de colapsos de barragens para

estocar água atingir apenas 0,01% - é considerado inaceitável

por muitos técnicos quanto à segurança das estruturas que
armazenam rejeitos. A média de acidentes desse tipo de bar-

técnicos dos colapsos — quando em todos os casos conhecisável pelas barragens. Eles enfatizam que “as falhas em proje-

to, construção, operação e monitoramento só ocorrem
quando uma governança precária dá espaço a elas”.

No relatório de 2015 sobre o colapso da barragem Mount

ragem não melhorou com o passar do tempo, embora suas

Polley, no Canadá, ocorrido um ano antes, concluiu-se que as

Rico relata no estudo que nos casos de colapso predomi-

tes, recomendando-se um novo conjunto de normas chama-

dimensões tenham crescido.

nam as estruturas de altura mediana – na faixa de 5 a 20 m —

são justamente as que recebem menos input de engenharia e

exigência de supervisão. Conforme o autor, o estudo revela
que as principais causas do colapso são desconhecidas ou rela-

cionadas à água — como nível excessivo d’água que supera a
barragem e provoca erosão, ou nível freático elevado dentro
da barragem que pode causar instabilidade geotécnica.

Segundo Rico, nesse estudo de 2008, nos 100 anos passa-

dos, os Estados Unidos respondem por 39% dos colapsos; Europa
18%; Chile 12% e Filipinas 5%. Ele afirma, entretanto, que muitas
ocorrências na China e outros países não foram reportadas.

tecnologias adotadas até então eram dadas como insuficiendo de BAT- Best Available Technology, que explicita:
• Eliminar a água superficial da barragem;

• Manter condições não saturadas no rejeito depositado,
através de drenagem; e

• Obter condições dilatantes (pseudoplásticos) no rejeito depositado por meio de compactação.

O relatório ainda menciona que a filtragem dos rejeitos

para empilhamento a seco deve ser considerado, apesar do
fator custo, e dependendo das condições apropriadas de fundação do sítio escolhido.

Outro consultor especializado nesse campo lembrou que

As respostas a esses acidentes incluem repetidas vistorias

há softwares de projeto de engenharia que permitem simular

ladoras, projetos mais conservadores de engenharia, e legis-

a serem suportadas, as condições do material depositado etc.

das barragens existentes pelas mineradoras e agências regulação governamental mais rigorosa. No Chile, o método de
construção a montante foi proibido após os colapsos induzi-

dos por terremotos em 1965, além da exigência de se aplanar
e compactar as barragens formadas por areia de ciclonagem
e a instalação de geomembrana impermeável na face mon-

tante. Resultado: não houve mais acidentes com esse tipo de
barragem no Chile.

Especialistas experientes ouvidos pela Mining Magazine
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o comportamento da barragem de rejeito, variando as cargas
Esse modelo digital poderia ser mantido pela empresa projetista para ensaiar anomalias detectadas no sítio pelo sistema

de monitoramento em tempo real – outra tecnologia que se
tornou acessível (em termo de custos) e indispensável.

Ainda há quem lembre que o exemplo do Chile poderia

ser seguido, embora haja rejeitos que não se prestem para

serem compactados e a eficácia das geomembranas ainda
gere questionamentos.

COL U N A

D O

G E ÓLOG O

Barragem do Feijão: Uma lição a ser reaprendida!
Considero muito importante a iniciativa de revista
Minérios & Minerales em abrir
espaço para apresentar papers
abordando assuntos relacionados a barragens de rejeitos.
O conteúdo das publicações disponibilizadas permite identificar e analisar
estratégias de gerenciamento de riscos em barragens
de rejeitos com abordagens esclarecedoras relacionadas a soluções técnicas, custos e tomadas de decisão.
“Aprender com os erros deveria ser o melhor caminho para se alcançar o sucesso”. Parece que não é
assim e, como profissional atuando como geólogo de
exploração, faço uma leitura a partir dos recursos que
tenho disponíveis (e de minhas limitações) no episódio de Brumadinho (MG).
Em Brumadinho uma observação de imagem de
Satélite (Google Earth, por exemplo, disponível a
qualquer indivíduo que tenha acesso a sinal de internet) mostra algumas situações que precisam ser examinadas do ponto de vista da geologia (geotecnia) e
regras/políticas de meio ambiente (a quem se interessar o caminho é: Google Earth>Visualizar>Imagens Históricas). Os croquis a
seguir foram produzidos a partir de imagem de satélite disponibilizadas pela ESRI (ARCGIS) datada de 2017.
• Fato 1: Há indicação de drenagens posicionadas à montante
da barragem;
• Fato 2: Existem evidências de lavra de minério de ferro
(open pit/cava com 1.500 metros de extensão por 850 metros de
largura) em posição topográfica superior à Barragem do Feijão,
cuja distância entre o centro dessa cava ao centro da barragem é
de aproximadamente 2 km;
• Fato 3: Grande quantidade de construções de alvenaria localizadas à jusante da Barragem do Feijão ao longo do Córrego
Feijão (a ferramenta zoom do Google Earth ajuda numa observação mais nítida dessas construções).
O que precisa ser esclarecido em Brumadinho:
• Qual é o destino da água pluvial canalizada pelas grotas à
montante da Barragem do Feijão?
• O pit/cava próximo à barragem (em cota topográfica mais
elevada) estava em operação?
• Existem avaliações geotécnicas orientadas para caracterizar
e avaliar o efeito de vibrações associadas aos processos de detonação nas frentes de lavra do itabirito (minério de ferro/rocha dura)
localizadas próximo às cristas acima da Barragem do Feijão?
• Como se comporta esse maciço em relação às suas características físicas (isotrópicas ou anisotrópicas) entre a Barragem do
Feijão e as frentes de lavra existentes?
• Qual é o impacto dos processos de detonação (ondas sísmicas/vibrações) nesse contexto?
• A arquitetura da Barragem do Feijão funcionava em conformidade com as técnicas projetadas para garantir sua estabilida-
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de em relação ao volume de sedimentos particulados (rejeitos)
numa coluna de aproximadamente 80 metros com área (contorno/limites da barragem) de 260.000 m²?
• O tipo de material argiloso utilizado para compactação das
paredes de contenção foi adequadamente testado segundo parâmetros geotécnicos?
A certeza (agora) é que alguma coisa não funcionou (dentro
da lista das planilhas de protocolos para monitorar riscos) e o
resultado é que, conforme se observa em vídeo exibido pela mídia, a natureza precisou de pouco mais de quinze segundos para
colocar a parede de contenção da Barragem do Feijão abaixo, ao
custo de mais de três centenas de vidas (entre corpos identificados e pessoas desaparecidas).

COL U N A

D O

G E ÓLOG O

O homem (ou a sociedade onde ele se estabelece) depende de
recursos naturais para seu desenvolvimento e conforto e isso acontece em sua “jornada desde a lança de pedra lascada ao robô”. É impossível estabelecer critérios de preservação ambiental sem que se leve
em consideração a necessidade da sociedade para recursos naturais.
A Lei 6.938 de 1981 que rege a Política Nacional do Meio Ambiente é um instrumento de controle que exige a elaboração de projetos ambientais capazes de garantir a resiliência ou capacidade de
regenerar áreas impactadas pela ação do homem.
No caso de degradação de áreas por qualquer ação antrópica
(inclusive projetos de mineração) devem ser observados práticas ou
medidas reparadoras e compensatórias.
Destacam-se alguns conceitos definidos nessa lei:
• Poluição: significa degradação da qualidade ambiental como
resultado de ação antrópica;
• Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responável direta ou indiretamente, por atividade causadora de
degradação ambiental;
• Poluidor Pagador: imposição ao poluidor de obrigação de recuperar ou indenizar danos causados pela utilizaçao de recursos naturais com fins econômicos. (isso inclui também os usuários, com pagamentos de contribuições aplicadas ao custo dos produtos utilizados).
Se o potencial poluidor é elevado, mais rigorosos serão os parâmetros de controle pelo órgão ambiental para aprovação das licenças ambientais, em qualquer estágio: Licença Previa, Licença de
Instalação e Licença de Operação.
Licenciamento ambiental significa elencar lista de condicionantes com garantias para que o poluidor possa atuar respeitando os
limites estabelecidos por lei (ou das autorizações).
No ambiente empresarial, a Norma Internacional de Especifica-

ção Ambiental - ISO 14.001/2015 - é inciciativa das empresas para
demonstrar atenção com seu desempenho industrial em relação à
degradaçao ambiental. Essa norma complementa a Lei 6.938 criando seus próprios mecanismos de controle/checagem/monitoramento com regras mais rígidas em relação ao que a legislação define
como mínimo obrigatório, visando transformar o impacto ambiental
produzido em degradação/poluição ditas legais.
Como profissional na área de geociências, fico desapontado e
triste com os desdobramentos e estatísticas de óbitos pela falha em
algum mecanismo de controle dos riscos potencializados em unidades de lavra e beneficiamento de minérios.
Uma grande lição (repetida) nesse desastre é a de que a natureza não respeita protocolos...
Sendo assim, como empresas (que contribuem para o desenvolvimento econômico) e os órgãos fiscalizadores (que validam as
ações das empresas) podem compatibilizar a necessidade da sociedade de utilização de recursos naturais com respeito às regras já estabelecidas (leis vigentes), de maneira a garantir a qualidade de vida
das futuras gerações?
Transformações de modelos de gestão de barragens são essenciais que sejam realizadas ao longo do tempo e, assim, prevenir
impactos econômicos maiores (além de perdas de vidas humanas).
O Código Florestal proíbe qualquer atividade do homem em terrenos com declividade superior a 450 (inclinação da encosta). Esse
é um outro aspecto que precisa ser considerado em Brumadinho e
em qualquer local com potencial de risco parecido (a exemplo dos
episódios relacionados a deslizamentos de terra em morros na cidade do Rio de Janeiro).
O respeito à lei (Código Florestal, Código de Mineração e afins)
evitaria muitas manchetes em noticiários na mídia em geral.
*Vitor Mirim é geólogo de exploração da VRM Geologia e Mineração
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MERCA D O

IN T E R N A C ION AL

Chineses e bolivianos
firmam parceria em projeto

tal de um projeto de US$ 350 milhões para expandir a produção
do mineral na planta de Nueva Victoria, no Chile, uma das maiores
do mundo. A demanda por iodo está crescendo 3% ao ano; e a de
nitrato de potássio, entre 5% e 6%, informa a empresa. A SQM é
o maior produtor de iodo do mundo, atingindo aproximadamente
35% das vendas globais em volume. A fábrica de Nueva Victoria
tem hoje capacidade para 13 mil t/ano.

AfriTin vai expandir planta na mina
Uis na Namíbia

Um consórcio chinês e a empresa estatal boliviana Yacimientos
Lithium Bolivianos (YLB) firmaram parceria para industrializar lítio
de dois lagos de sal da Bolívia. O investimento no projeto é de US$
2,39 bilhões. A China é o maior produtor de veículos e consumidor de lítio do mundo, enquanto a Bolívia afirma ter as maiores
reservas desse mineral. No total, as empresas chinesas estariam
executando projetos de infraestrutura e outros no valor de US$ 7
bilhões naquele país.

A AfriTin anunciou que vai adicionar à planta piloto na mina
Uis, na Namíbia, uma terceira unidade de separação por meio
denso, para ganhar mais flexibilidade, e um circuito de separação
magnética para produzir concentrado de tântalo, além de 800 t/
ano de concentrado de estanho. A produção deve se iniciar no 2º
trimestre do ano. A mina tem estimativa (sem JORC) de 73 milhões
t a 0,136%Sn e 2,7 milhões t a 0,015%Ta2O5.

K+S tentar retomar produção de
potássio na Alemanha

Argentina estuda ampliar inserção
na cadeia de produção de lítio
O governo argentino estuda inserção na cadeia de produção
e exportação do lítio. A região de Salta é a principal naquele país
para exploração do mineral. Neste contexto, há projetos não só de
mineração, mas de fabricação de componentes de baterias de lítio.
Isto posiciona a província e a Argentina na cadeia de valor global
de bateria recarregável, que é fundamental na transição energética prevista para ocorrer ao longo da década no segmento de mobilidade por conta do lítio.

SQM investe US$ 350 mi
em planta de iodo

Autoridade estadual emitiu à K+S licença para a possível retomada da produção de potássio na unidade de Siegfried-Giesen,
em Hildesheim, na Alemanha. O investimento necessário é superior a 100 milhões de euros. O depósito de Sarstedt tem reservas
provadas de mais de 100 milhões de t, o suficiente para pelo menos 40 anos de produção de potássio. A K+S é a maior produtora
de sal do mundo e da Alemanha.

Preço do cobre sobe 10% em 2019
O crescimento da demanda por iodo e nitrato por várias indústrias fez com que a SQM entrasse com processo de licença ambien-
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Os preços do cobre subiram quase 10%. Em 3 de janeiro estava
cotado na Bolsa de Londres em US$ 5.837/t. Em 20 de fevereiro
chegou a US$ 6.405/t. Os preços do cobre estão cada vez mais seguindo as últimas notícias da indústria e do mercado que apontam
para uma iminente escassez de metal, como mostra o declínio dos
estoques.

T RATA ME N TO

D E

R E JE ITOS

Vallourec amplia a planta de filtragem para 325 t/h em junho
A Vallourec avaliou a opção de
interromper a operação de barragem da Mina Pau Branco, em 2010,
em Brumadinho (MG), quando o
projeto de disposição de rejeitos
de minério de ferro detectou a necessidade do primeiro alteamento
a montante da barragem de rejeito
Cachoeirinha.
Uma equipe técnica interna iniciou uma série de pesquisas buscando
novas tecnologias que eliminassem
os riscos de estabilidade associados
ao método tradicional. Foi identificada naquela ocasião a oportunidade
de usar um equipamento ainda pouco conhecido, chamado filtro prensa, para retirar a água do material e
permitir um empilhamento do rejeito
drenado.
Assim, essa solução foi implantada em dois meses (outubro e novembro de 2015) e eliminou a necessidade de disposição em barragem,
inaugurando então na Vallourec o
conceito de barragem de rejeito
zero.
A mineradora afirma ser a primeira do mundo a utilizar filtros
prensa para a finalidade de empilhamento drenado de rejeitos
de minério de ferro, atribuindo à companhia a quebra do paradigma da viabilidade técnico-financeira da filtragem comparada
à utilização de barragens convencionais.
O projeto na mineradora foi desenvolvido pela Matec. Foram instaladas duas unidades de filtro prensa na planta, em
uma área de cerca de 500 m², com taxa de produção de 175 t/h
e taxa de umidade após a filtragem de apenas 18%. Por ano, o
desaguamento de rejeitos da planta atinge 2 milhões t.
O ciclo de filtragem leva de 15 a 20 minutos, com pressão
de até 16 bar. O material sólido é separado da água no filtro e
transformado em grandes “tortas”, que são descarregadas em
uma baia. Depois de transportada da baia a uma área próxima
ao depósito de estéril, é empilhada de forma segura e estável.
A água recuperada na barragem que volta para o processo gira
em torno de 90% - antes, não era mais de 70% a recirculação
de água.
As manutenções são feitas nos dias de parada programada
da planta de beneficiamento. Intervenções rápidas, como trocas de tecidos do filtro, podem ser realizadas sem impacto na
continuidade do processo da planta de beneficiamento.
Com o fim do uso da barragem, os custos de monitoramento, instrumentação e alteamento (o custo mais alto deles) foram
também gradativamente eliminados.
O projeto foi um sucesso, de acordo com a mineradora, al-
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cançando taxa de produção acima dos valores previstos, segundo a Matec.
Por conta disso, em 2018, a Vallourec resolveu investir na
expansão da planta de filtragem, que dará uma capacidade
adicional de 150 t/h. A nova planta entrará em operação em
junho de 2019 - com isso, a filtragem total passará a ser de
325 t/h.
"As principais metas do nosso projeto são, primeiramente,
realizar toda a implantação com zero acidentes, pois a segurança é o nosso maior valor. Além disso, visamos instalar o
filtro de acordo com o cronograma do projeto, cumprir a linha
de base do orçamento do projeto e validar o funcionamento do equipamento de forma ágil através de testes, após a
instalação", explica Vanderson Ferreira, gerente do projeto da
Vallourec.
A planta da mineradora em Brumadinho processa cerca de
6 milhões t ROM/ano. Além do abastecimento de minério de
ferro para as unidades industriais do grupo Vallourec, a mina
também atende empresas dos setores siderúrgico, guseiros e
produtores de ferro-liga, além de outras mineradoras.
A italiana Matec projeta e fabrica plantas completas para
filtragem e purificação de águas residuais em vários setores –
mineração é o mais importante deles, representando 40% do
total. A empresa conta com estrutura local de serviços e peças,
estabelecida no Jardim Canadá, em Nova Lima (MG).

T RATAME N TO

DE

Herculano implanta
filtragem com sucesso e
descomissiona barragem
A Herculano Mineração está localizada no município de
Itabirito (MG). Fundada em 1992, a empresa tem como principal atividade a extração, beneficiamento e comercialização
de minério de ferro e minério de ferro manganês, sendo estes os seus principais produtos: granulado, hematitinha, sinter feed e pellet feed.
A instalação de tratamento de minérios da Herculano
conta com as operações de britagem, peneiramento, concentração magnética de médio e alto campo, concentração gravítica (espirais), espessamento e filtragem de concentrado e
rejeito.
Em 2016, a Herculano Mineração assumiu junto aos órgãos ambientais o compromisso de retomar as operações
sem utilização de barragem de rejeitos. Para isto, investiu em
uma planta de filtragem e desenvolveu técnicas e métodos
garantindo a geração de rejeitos com baixo teor de umidade,
possibilitando a disposição em pilhas sem prejuízos para a
produção.

Filtro cerâmico

RE JE ITOS

T RATA ME N TO

D E

R E JE ITOS

A demanda por sistemas eficientes de
separação sólido-líquido nas operações
de processamento mineral de rejeitos tem
crescido nos últimos anos. A busca por sistemas de filtragem que permitam atingir
baixo teor de umidade na torta, elevada
produtividade e baixo consumo energético
é cada vez maior na indústria mineral.
Os filtros com elementos filtrantes cerâmicos utilizam como força de filtração a
diferença de pressão entre a atmosfera e
o vácuo no interior das placas cerâmicas,
onde essas possuem pequenos canais que
permitem somente a passagem da água
deixando em sua superfície a massa de rejeito aderida.
Consumindo cerca de 90% a menos de
energia que a filtragem à vácuo convencional, a filtragem cerâmica é considerada
pela a Herculano Mineração a etapa mais
importante de seu processo, uma vez que
nela é feita a separação sólido/líquido de
todo o rejeito gerado, vislumbrando assim de uma operação
sem o lançamento de rejeitos em barragem e a filtragem de
todo seu pellet feed o qual será posteriormente transportado aos clientes.
Para suprir toda demanda produtiva de forma eficiente, a
Herculano Mineração possui em seu layout operacional seis
filtros cerâmicos com 200 m² de área, sendo dois filtros para
produto e quatro para rejeito – o fornecedor do equipamento é a Minexcell. Esses filtros apresentam em seu ciclo operacional as etapas de formação da torta, desaguamento da
torta, raspagem da torta e backwash.

Fluxo de água entrando na placa e
o rejeito aderindo à superfície

DESAFIOS
Os parâmetros de processo possuem influência direta no
desempenho da filtragem cerâmica, sendo que a densidade de polpa possui correlação direta com a produtividade.
A adição correta de floculante nos espessadores é muito importante para a obtenção da densidade ideal. Atualmente, o
processo da Herculano tem atingido densidades de 1,75t/m³
no rejeito alimentado na filtragem. Em se tratando de uma
polpa de rejeitos, esse valor é extremamente elevado e considerado benchmarking.
Ao longo do tempo de operação dos filtros, as pequenas
aberturas denominadas de capilares contidas na superfície das
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Esquema operacional do filtro cerâmico

placas vão sofrendo obstruções, podendo essas ser ocasionadas por diversas incrustações de bário, alumínio, silício, manganês, magnésio, óleos, graxas, biofilmes e principalmente finos de minérios. Essas obstruções impactam negativamente na
permeabilidade e produtividade das placas, pois impedem que
a água passe pela capilaridade, trazendo como consequência a
redução imediata da massa de rejeito aderida a sua superfície.
Sendo assim, para garantir a produtividade e permitir
que todo o rejeito gerado no processo pudesse ser filtrado,
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a equipe de engenharia de
processo, buscou alternativas que possibilitassem a
regeneração das placas e a
retomada da produção.
O processo de limpeza/
regeneração das placas cerâmicas conta com a adição
de reagentes químicos, utilização de ultrassom e jatos pressurizados de água.
Essa etapa de regeneração e limpeza das placas
cerâmicas é um passo de
extrema importância para
consolidação da tecnologia
empregada e da garantia
de boa produção em que o sistema necessita, uma vez que,
a placa cerâmica depois da limpeza deve recuperar 100% da
produtividade original de uma placa nova.
Desde o start up da filtragem em abril de 2017, foi verificado que as placas cerâmicas apresentaram perda de
permeabilidade de forma gradual. O reagente inicialmente
projetado (ácido nítrico) não regenerava 100% da permeabilidade das placas, provocando baixa produtividade. Diante desse cenário a Herculano Mineração buscou analisar os
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principais contaminantes contidos nas placas, para assim desenvolver o melhor reagente para a limpeza. Inicialmente, foi
adotada a limpeza com um biodispersante, pois as análises
indicavam apenas contaminação física (por micropartículas
que obstruem os capilares das placas). Porém, com o passar
do tempo, somente o biodispersante não era suficiente para
devolver a melhor permeabilidade às placas – então, foi aplicado o hipoclorito de sódio, reagente que atua na degradação de matéria orgânica e bactérias.

T RATA ME N TO
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Presença de Fe e Si na superfície
(membrana) da placa impermeável

DESCOMISSIONAMENTO DA BARRAGENS DE REJEITO
Outro compromisso assumido pela empresa foi o descomissionamento das barragens existentes. Atualmente está
sendo descomissionada a barragem B1 e o plano contempla
o descomissionamento da barragem B4.
Inicialmente, o material das barragens era alimentado na
ITM formando um blending com o ROM, porém a equipe de
processo se deparou com um problema que foi a contaminação dos materiais granulados com argila, causando assim a
perda do valor agregado do produto. Diante desse cenário,
optou-se por colocar em operação um circuito que estava
desativado. Esse circuito é composto por um trommel, que
consiste em uma peneira rotativa que possui maior área de
peneiramento que as peneiras convencionais da ITM. Essa
alternativa possibilitou aumentar a massa de finos de barragem alimentados, aumentando assim a vida útil da mina.

Produtividade da filtragem de rejeitos da Herculano Mineração (t/m²/h)
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Pilha de rejeito filtrado

Mina usa sistema de
“backfilling” bombeado
A mina de ouro de
Bulyanhulu,
localizada
na Tanzânia, possui tanto
uma operação subterrânea, onde ocorre o
reaterro (backfill), como
também um local de deposição de pasta onde
são dispostos rejeitos de
mineração.
Esta planta iniciou
sua produção em 2001.
As práticas de “backfilling” e empilhamento
de pasta são muito comuns em todo o mundo. Na mina de ouro de Bulyanhulu são utilizadas duas bombas de pistão duplo Putzmeister HSP 25100 HP com duas unidades hidráulicas de
315 kW cada, projetadas para uma capacidade individual de 80 m³/h e
uma pressão de 80 bar (1160 psi).
Os dois sistemas de bombeio foram instalados lado a lado e são conectados a uma tubulação de 200 mm. Um amortecedor (damper) de
alta pressão é integrado à tubulação para reduzir os picos de pressão.

De acordo com a Putzmeister, há inúmeras vantagens na utilização da
prática de “backfilling” e empilhamento de pasta, como: transferência
com alto teor de sólidos minimiza o uso de água; reduzido escoamento
de água contaminada para o meio ambiente; baixo risco de falha no
processo de aterro durante a deposição de rejeitos; redução dos custos associados à construção de barragens convencionais em função a
estabilidade da pasta; e bombeamento de pasta, que reduz a área de
deposição de rejeitos em comparação com barragens convencionais.
A utilização de barragens de rejeito não é a melhor opção para
o descarte seguro dos rejeitos. Mas a facilidade e o baixo custo de
transporte de rejeito com baixa concentração de sólidos tornam essa
opção comum nas minas no Brasil.
Os principais argumentos a favor da utilização do “backfilling” e
empilhamento a seco são o descarte e transporte seguro do rejeito
proveniente da extração do minério.
No coração de qualquer um desses sistemas, está a bomba Putzmeister, com tubo de transferência S (tipo KOS) ou com válvulas de
assento (tipo HSP) com sistemas de tubulações de transporte ZX. As
bombas Putzmeister permitem elevadas pressões nas tubulações e,
por este motivo, distâncias de transporte de até 11 km desde a planta
até a área de descarte, podem ser obtidas sem bomba intermediária.
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Lipari, produtora de diamantes, adota centrífuga para obter
rejeito a 20% de umidade e deposita em pilha

A Lipari Mineração, uma empresa 100% nacional, opera a
Mina Braúna no município de Nordestina, no semiárido baiano, desde julho de 2016. Ela consolidou-se nesse tempo como
a maior produtora de diamantes do País – responde por 85%
da produção nacional, segundo a mineradora. Trata-se da primeira mina da pedra preciosa em fonte primária da América
Latina, viabilizada após investimento de cerca de R$ 180 milhões.
A Mina Braúna nunca teve uma barragem de rejeitos. O
projeto do circuito de processamento baseou-se no uso de sistema de desaguamento de rejeitos contando com uma centrífuga para gerá-los com baixa umidade, permitindo o transporte por caminhão até a disposição na pilha de estéril.
De acordo com a Lapari, deve-se considerar que a planta trabalha com teores extremamente baixos. Praticamente
100% do minério alimentado na planta é rejeitado em diferentes granulometrias, classificadas em peneiras ao longo do
processamento.
A fração de rejeito < 1mm é encaminhada para uma classificação hidrodinâmica por cyclone, sendo que a fração > 0,4
mm (underflow) é destinada para uma peneira desaguadora
(degrit), que posteriormente é destinada para o silo de rejeitos.
O material < 0,4 mm (overflow) é direcionado para o espessador. A lama gerada no espessador (que via de regra é
encaminhada para as barragens de rejeito), na Mina Braúna
é destinada para a desaguamento na centrífuga, a uma vazão
média de 40 m³/h.
A centrífuga recebe a lama com umidade em torno de 63%
e entrega a fração sólida com baixa umidade, em torno de
20%. Dessa maneira, a lama desaguada é agregada ao rejeito
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grosso no silo de rejeito, de onde é transportada via caminhão
e depositada na pilha de estéril.
A centrífuga atual é uma Decanter Z92-4 / 459 Flottweg
Skid System com SIMP-Drive SP4.3. Trata-se de um equipamento extremamente robusto e não teve interrupção significativa nesse tempo. A manutenção regular da centrífuga é
realizada durante as paradas de manutenção preventiva da
planta, que ocorrem normalmente duas vezes por mês.
A mineradora relatou que durante a fase de projeto da
planta de processamento, considerou outras tecnologias para
desaguar rejeitos, como filtros tambores e esteiras, por exemplo.
No entanto, a capacidade de produção e capacidade de
desaguamento, juntamente com o design robusto da centrífuga, torna a manutenção relativamente fácil e, por conta disso,
obteve melhor eficiência de desaguamento quando comparado com outras tecnologias.
Durante a fase de projeto, a mineradora também realizou vários testes de laboratório usando centrífugas – e
comparou os resultados com outros sistemas de desaguamento e descobriu que as centrífugas atendem aos requisitos e especificações de produção.
A planta de beneficiamento da Mina Braúna foi projetada para uma capacidade produtiva, que limita uma expansão
da produção. Atualmente, a Lapari está realizando estudos de
engenharia sobre a transição da mina a céu aberto para uma
operação de mineração subterrânea.
Isso não resultaria em aumento de produção ou geração
de rejeitos. Provavelmente ocorreria o contrário, segundo a
mineradora, reduzindo a taxa de produção por corresponder a
uma taxa mais baixa de produção de mina, o que resultaria em
uma quantidade reduzida de rejeitos sendo gerados a partir
da usina de processamento.
O ROM da planta de processamento da Lipari alcança
2.400 t/dia. A empresa tem hoje 337 colaboradores diretos.
Após o incidente em Brumadinho, a Lipari Mineração divulgou uma nota lamentando o ocorrido e ressaltou o projeto
desenvolvido na planta utilizando a tecnologia de centrifugação dos rejeitos:
“A Lipari Mineração lamenta profundamente pela tragédia
ambiental e humana que recentemente abateu Brumadinho
(MG) após o rompimento de uma barragem de rejeitos de mineração e se solidariza com todos os envolvidos, direta e indiretamente, neste triste e irreparável fato.
Esse grave episódio, juntamente com o similar ocorrido
não tão distante em Mariana (MG), impõem o estado de alerta ao setor mineral para rever e inovar os seus processos produtivos e construir uma nova era para uma mineração mais
moderna, segura e responsável. Uma etapa que deve, urgentemente, evoluir da reflexão pós-luto para a prática.
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Para tranquilizar as comunidades do entorno da Mina
Braúna e a sociedade brasileira, reiteramos que não há barragem de rejeitos em nossa operação, o que exclui radicalmente
o risco de acidentes semelhantes aos ocorridos nas duas cidades mineiras.
Desde o início de suas operações em julho de 2016, a mina
Braúna implementou tecnologia de centrifugação no desaguamento dos rejeitos finos para disposição em pilha, eliminando as tradicionais barragens de rejeito. O processo – que alia
espessador e centrífuga – transforma os rejeitos finos (lama)
numa ‘areia’, possibilitando que a mesma seja transportada
por caminhão e depositada com resíduos de rocha (rejeito
mais grosso) em pilha próxima à cava da mina, de forma ambientalmente segura.
A solução, inédita no país, ainda possibilita a reciclagem
de mais de 95% da água de processo, reduzindo o consumo de
água nova captada no rio local. O beneficiamento do minério
não utiliza produtos químicos e o material com baixa umidade
gerado é inerte, ou seja, não é prejudicial à saúde de pessoas
e ao meio ambiente.
Diante do exposto, pode-se afirmar que os resultados do
emprego dessa tecnologia estão diretamente associados às
premissas da sustentabilidade, ao passo que minimiza os impactos e assegura a redução de risco de acidentes ambientais,
além de menor custo de construção e manutenção quando
comparada com a barragem de rejeito".
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COMUNICAÇÃO TÉCNICA

Barragem de Rejeitos
pelo geólogo Lindolfo Soares

Este texto foi condensado da Comunicação Técnica, elaborada
para o livro Tratamento de Minérios, 5ª edição, capítulo 19, de autoria do geólogo Lindolfo Soares. Os editores do livro são Adão B.
da Luz, João Alves Sampaio e Silvia Cristina A. França. A obra é
uma publicação do Centro de Tecnologia Mineral (CETEM).
Lindolfo Soares é geólogo pelo Instituto de Geociências da USP, doutor em
engenharia geotécnica pela USP-São Carlos e professor do Departamento de
Engenharia de Minas da EPUSP.

Registra-se que entre 1970 e 1998 ocorreram 25 grandes acidentes com barragens de contenção de rejeitos. A maioria resultou
de condicionantes geológicos e geotécnicos (sismos, fundações,
entubamento ou piping, liquefação e materiais de construção, entre outros). Na Tabela 1, consta a distribuição da frequência de
acidentes, segundo suas causas.
Diante das observações discutidas sobre as principais causas
de acidentes em barragens de contenção de rejeitos, entende-se
que a concepção do projeto de um sistema de disposição de rejeitos de mineração exige o conhecimento de todas as características
dos materiais com os quais serão realizadas as obras. Além disso,
outras considerações devem ser levadas a efeito: a dinâmica construtiva, o conjunto de operações da mina e também as características do meio físico no qual as obras estarão inseridas. Em resumo,
trata-se de um projeto multidisciplinar.
TABELA 1 – PRINCIPAIS CAUSAS DE ACIDENTES
EM BARRAGENS DE REJEITOS.
CAUSAS

NÚMERO DE ACIDENTES

FREQUÊNCIA RELATIVA (%)

Liquefação

21

46,7

Entubamento

11

24,4

Não definida

13

28,9

TOTAL

45

100,0

do o qual a separação dos sedimentos contidos no rejeito se dá em
função de sua densidade, granulometria e forma das partículas.
Destaca-se que a granulometria do rejeito é uma característica
importante e condiciona o comportamento da sua deposição. Esta
é definida pela proporção entre resíduos grossos (areias) e finos
(lamas), cujo limite granulométrico situa-se em torno de 74 µm
(200 malhas).
Quando se procede ao lançamento dos rejeitos em um ponto
qualquer do lago de decantação, a fração grossa tende a depositar-se no entorno desse ponto, enquanto os finos atingem distâncias crescentes, em função da diminuição de sua granulometria.
Em termos reológicos, a permeabilidade e a resistência ao escoamento da polpa diminuem, conforme aumenta a distância do ponto de lançamento.
Vários rejeitos possuem quantidades consideráveis da fração
argilosa, o que pode resultar em proporção muito alta do volume
de vazio. Este fato exige o adensamento pelo processo de sediEXEMPLOS DE RUPTURAS DE BARRAGENS
DE CONTENÇÃO DE REJEITOS
Ano

Mina/Local

Causas da Ruptura

Danos Provocados

1965

El Cobre - Chile

Terremoto/
liquefação

210 vítimas e soterramento
do povoado.

1970

Mufaline Mine/África

Não definida

89 vítimas – 453.000 m³ de
rejeitos saturados.

1972

Buffalo Creek/West Virginia

Não definida

110 mortos, 1.100 feridos,
1.500 casas destruídas –
595.000 m³ de lama.

Fonte: Arnez, 1999.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA DISPOSIÇÃO DOS REJEITOS
Em razão da grande diversidade dos rejeitos de mineração, as
características dos materiais depositados podem conter variações
significativas, quer em termos de diluição (o overflow dos hidrociclones chega ao máximo de 5%, enquanto o underflow dos espessadores frequentemente atingem 60%, ambos em peso), quer em
termos de comportamento reológico, podendo os rejeitos depositados ser muito plásticos (argilas/lamas) ou não plásticos (areias/
materiais grossos).
Com relação aos aspectos de disposição dos rejeitos, devem
ser devidamente avaliados os processos de segregação do material, a inclinação dos depósitos formados pelo material (chamadas
de praias), seu adensamento e a clarificação das águas.
A segregação do material lançado é um processo natural, segun-
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1974

Impala Platinum
África do Sul

Entubamento
(piping)

12 vítimas, 3 milhões m³ de
lama fluíram por 45 km,
destruindo estradas, pontes e
soterrando reservatório de
água potável.

1985

Prealpi/Trento - Itália

Material de
construção

Liberação de 200.000 m³ de
rejeitos. 268 vítimas.

1985

Cerro Negro/Chile

Sismo induzido e
liquefação

Lama dos rejeitos fluiu até 85
km a jusante.

1985

Pico S. Luiz/Minas
Gerais

Solapamento do
pé do aterro e
entubamento

Lama fluiu até 10 km a
jusante.

Liquefação

4 vítimas. Destruição de
laboratórios e equipamentos.

Entubamento
(piping)

3 vítimas – Fazendas, gado,
flora e fauna; 300 km de rio
contaminados.

1986

1996

Fernandinho/Itaminas
(Minas Gerais)

Mina do Porco/Bolívia

COMUNICAÇÃO TÉCNICA
mentação, uma vez que tal situação irá indicar o volume do reservatório indispensável
à armazenagem dos rejeitos.
Contudo, apenas a proporção de grossos e finos não conduz ao conhecimento completo dos sedimentos a serem depositados. São indispensáveis informações
sobre o “coeficiente de uniformidade” das partículas, o que refletirá se o material
depositado terá comportamento relativamente homogêneo ou se terá suas propriedades variando, consideravelmente, em função de sua distância do ponto de lançamento. Por exemplo, a sedimentação de partículas finas, quando não devidamente
controlada, pode gerar níveis sem “coesão”, com elevado índice de vazios. Este fato
pode resultar em um processo de liquefação, caso o depósito sofra súbito carregamento (estático ou dinâmico), com o consequente aumento das pressões neutras.
O processo de segregação resulta na formação de praias, cujo ângulo de deposição
depende da porcentagem de sólidos contidos no rejeito. Quanto menor for a percentagem
de sólidos na polpa, menor seu ângulo de repouso. Este comportamento é importante para
o cálculo de largura da praia a ser formada e, portanto, na definição da posição do sistema
extravasor. A grande maioria dos diferentes tipos de rejeitos forma uma praia de deposição
com inclinação entre 0,5 e 2,0% nos locais mais próximos do ponto de lançamento, todavia,
podem atingir distâncias mais longas com inclinações que chegam a 0,1%.
Os processos de lançamento dos rejeitos formam depósitos muito heterogêneos, cujas
camadas variam em espessura e distribuição granulométrica. Tais fatos são constatados pela
seção vertical do depósito. A variação na direção horizontal da distribuição granulométrica
destes materiais é também bastante significativa, com partículas arenosas avançando sobre
praias argilosas e camadas de lama depositadas sobre essas praias, em função das oscilações
do nível no lago de decantação. Normalmente, os ensaios laboratoriais de carreamento e
sedimentação não refletem, com exatidão, as condições observadas em campo.
No entanto, a deposição da fração argilosa contida nas lamas do lago de decantação difere completamente dos processos de formação de praias, caracterizando a
deposição das argilas quase que exclusivamente por movimentação vertical. A taxa de
sedimentação das lamas influencia na definição do tamanho do lago de decantação,
em função do volume de água que deverá ser reciclado ao processo de beneficiamento. A taxa de sedimentação pode ser determinada por ensaios laboratoriais com as
polpas dos rejeitos e, após terminada a fase de sedimentação, pode-se determinar o
índice de vazios inicial que as polpas terão nas condições de campo.
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS GEOTÉCNICAS
Os rejeitos são definidos como a fração do minério destituída de mineral útil
ou de valor econômico, obtida por processo de beneficiamento mineral. Como
neste processo a britagem e a moagem são etapas praticamente obrigatórias
para a liberação dos minerais de interesse, as partículas geradas são angulosas,
com bordas cortantes e superfícies rugosas exibindo fraturas frescas. Os rejeitos resultantes das diversas etapas do beneficiamento – lavagem, peneiramento, deslamagem, concentração gravítica e magnética, flotação, lixiviação, dentre
outras – são constituídos em proporções variadas de gases, líquidos e sólidos.
Em função do tipo de minério processado e do método de beneficiamento
adotado, os rejeitos, em geral, exibem características variáveis. Sob o aspecto
granulométrico, esses são tidos como materiais finos, variando de colóides a
areias. Assim, o projeto e construção de barragens utilizando rejeitos deve buscar informações capazes de definir os parâmetros de controle de qualidade desses rejeitos em substituição aos procedimentos empíricos comumente adotados.
O comportamento geotécnico dos rejeitos está ligado às características do
material, à natureza do depósito e à forma como foi depositado. Estes depósitos
resultam em duas classes distintas de material: areias lançadas por mecanismos
hidráulicos e lamas depositadas por sedimentação. A granulometria é a característica mais importante e determina o comportamento dos rejeitos.
A determinação das características geotécnicas dos rejeitos é feita com base nos
índices convencionais da mecânica dos solos, quais sejam: massa específica aparente,
umidade, limites de liquidez e plasticidade, índice de plasticidade e granulometria.

www.revistaminerios.com.br | 21

COMUNICAÇÃO TÉCNICA-GEÓLOGO LINDOLFO SOARES
As principais características geotécnicas dos rejeitos que devem ser conhecidas são: densidade in situ; limites de Atterberg;
índice de vazios inicial; consolidação ou adensamento; compressibilidade; permeabilidade e resistência ao cisalhamento.
DENSIDADE IN SITU
A densidade é normalmente expressa em termos de densidade
seca ou índice de vazios e depende dos seguintes fatores: gravidade
específica, granulometria e conteúdo argiloso. A densidade dos grãos
de um determinado rejeito pode variar entre amplos limites, influindo, desta forma, no comportamento da massa do rejeito total.
LIMITES DE ATTERBERG
A maior parte dos rejeitos resultantes dos processos de beneficiamento mineral não possui plasticidade. Os rejeitos dificilmente
atingem índice de plasticidade acima de 25%.
ÍNDICE DE VAZIOS INICIAL
O índice de vazios inicial (ei) é definido como a linha de fronteira entre
a sedimentação e a consolidação. Neste caso, as partículas estão em contato, ocorrendo assim a transferência de esforços entre as mesmas. Em
geral, não é simples definir quando ocorre o término da sedimentação e o
início da consolidação, o que leva à adoção de um índice de vazios inicial,
geralmente, arbitrário. Na prática, pequenas discrepâncias na seleção do
ei não influenciam, de forma significativa, na definição da capacidade de
armazenamento do reservatório. Se o valor de ei estiver pouco acima ou
abaixo do valor verdadeiro, o tempo de consolidação pode estar errado
em algumas semanas, valor este pouco expressivo em relação ao período
de alguns anos, para que ocorra a consolidação total.
CONSOLIDAÇÃO OU ADENSAMENTO
A consolidação das frações finas existentes nos rejeitos pode levar até
dezenas de anos. Os materiais situados nas camadas mais profundas possuem baixos índices de vazios ou elevadas densidades secas, enquanto os
mais próximos à superfície têm materiais com elevados índices de vazios.
COMPRESSIBILIDADE
O lançamento de rejeitos no reservatório por mecanismos hidráulicos possibilita a formação de camadas fofas, constituídas, geralmente,
por grãos finos, alongados e angulosos, o que resulta em materiais de
elevada compressibilidade. Quando estes materiais se encontram em
estado de saturação completa, associada aos baixos índices de permeabilidade, caso ocorra aplicação violenta de pressões externas, a fase líquida pode absorver parte ou a totalidade desta pressão. Neste caso, o
rejeito poderá fluir como um líquido viscoso graças ao processo conhecido como liquefação. Nos solos grossos, este evento é bastante raro,
sendo comum nos solos de granulometria arenosa mais fina.
PERMEABILIDADE
Não é trivial a determinação ou avaliação do índice de permeabilidade,
pois, o mesmo varia desde 10-2 cm/s, em areias grossas e limpas, até valores
abaixo de 10-7 cm/s, em argilas consolidadas. Assim, a variação da permeabilidade pode ser caracterizada como função da dimensão dos grãos do rejeito,
sua plasticidade, modo de lançamento e profundidade do material.
A segregação do material em função de sua granulometria influencia
os valores da permeabilidade.
Cabe assinalar que a influência do índice de vazios é bastante signi-
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ficativa na permeabilidade de rejeitos. Embora os valores do índice de
permeabilidade variem com o índice de vazios, observa-se que a variação
da permeabilidade com o decréscimo deste índice é bastante consistente
para a maioria dos rejeitos arenosos e para aqueles de baixa plasticidade.
O índice de vazios pode provocar variações na permeabilidade de até
cinco vezes nos rejeitos grossos e, nas lamas, até dez vezes.
Os depósitos de rejeitos possuem variação da permeabilidade bastante significativa entre as direções horizontal (Kh) e vertical (Kv). Esta variação
deve-se, basicamente, à natureza das camadas, e a razão entre a permeabilidade horizontal e vertical (Kh/Kv) situa-se, normalmente, entre 2 e 10,
podendo esta relação, eventualmente, atingir valores em torno de 100,
quando o lançamento dos rejeitos no reservatório não é bem controlado.
A segregação hidráulica está diretamente relacionada ao processo de
deposição das partículas de tamanhos diferentes e a diferentes distâncias
de lançamento. A concepção clássica da deposição hidráulica das partículas de rejeito e as permeabilidades esperadas estão em três zonas:
(i) uma constituída por areias de alta permeabilidade, situada próxima ao ponto de descarga;
(ii) outra constituída por lamas, de permeabilidade baixa, situada distante do ponto de lançamento;
(iii) por último, aquela com permeabilidade intermediária situada
entre estas duas primeiras.
A largura relativa de cada zona depende da proporção das areias e
lamas, inclusive da posição do lago de decantação em relação ao ponto
de descarga. Os valores relativos à permeabilidade mais frequentes de
alguns rejeitos estão relacionados na Tabela 2.

FIGURA 12 – CONCEPÇÃO DA VARIAÇÃO DA PERMEABILIDADE NUM DEPÓSITO DE REJEITOS.
FONTE: KEALY & BUSH, 1971

TABELA 2 – VALORES RELATIVOS À PERMEABILIDADE
PARA ALGUNS REJEITOS.
TIPO DE REJEITO

PERMEABILIDADE (K) (CM/S)

Ciclonado grosso, limpo, com menos
de 15% abaixo de 74 µm.

10-2 a 10-3

Espigotado, com até 30% abaixo de 74 µm.

10-3 a 5 x 10-4

Lamas não plásticas ou de baixa plasticidade.

10-5 a 10-7

Lamas de alta plasticidade.

10-4 a 10-8

A estimativa da permeabilidade pode ser feita com base na sua granulometria. Segundo Hazen, a permeabilidade (K) pode ser estimada segundo o diâmetro efetivo d10 (diâmetro tal que o peso de todos os grãos
menores constitua 10% do peso total da amostra).
A expressão da equação deve ser usada apenas como ordem de
grandeza e foi determinada empiricamente com grãos de areia uniforme,
cujo diâmetro efetivo variava entre 0,01 e 0,3 cm.
A título de orientação, podem ser empregados os valores de permeabilidade relacionados na Tabela 3, elaborada segundo a experiência de
campo e de técnicos que atuam no setor.
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RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO
A angulosidade das partículas dos rejeitos proporciona um ângulo
de atrito de 3 a 5o, maiores em relação àqueles dos materiais naturais
de mesma densidade e ao mesmo nível de tensões. Os ângulos de atrito destes materiais decrescem com o nível de tensão aplicada, com valores na faixa de 35 a 40o, quando submetidos a tensões baixas, atingindo 28 a 33o para tensões mais elevadas. Cabe lembrar que os materiais
constituintes dos rejeitos, com raras exceções, não são coesivos, isto é,
são incapazes de conservar a estabilidade por ação de forças externas.

TABELA 3 – VALORES ESTIMADOS DA PERMEABILIDADE
EM FUNÇÃO DA GRANULOMETRIA DO SOLO.
K (cm/s)

102

1

10-2

10-4

Solo

Pedregulhos

Areia

AF

Argilas

Fonte: ABGE,
1996.

10-6

10-8

AF - Areias finas siltosas e argilosas, siltes argilosos

QUADRO 2 – MÉTODOS CONSTRUTIVOS DE BARRAGENS DE CONTENÇÃO DE REJEITOS.
CARACTERÍSTICAS GERAIS

Método de Montante – É o mais antigo e o mais empregado na atualidade. Lançamento a partir da crista por spigots
(as frações grossas se depositam junto ao corpo da barragem).
Também podem ser usados hidrociclones.
Método de Jusante - Construção de dique inicial impermeável e barragem de pé. Separação dos rejeitos na crista do dique
por meio de hidrociclones. Barragem com dreno interno e impermeabilização a montante.
Método de Linha de Centro - Variação do método de jusante.
VANTAGENS

Método de Montante - Menor custo e maior velocidade de alteamento.
Método de Jusante - Maior segurança. Compactação de todo o corpo da barragem.
Método de Linha de Centro - Variação do volume de underflow em relação ao método a jusante.
DESVANTAGENS

Método de Montante - Maior probabilidade de instabilidade em virtude da existência de finos não adensados próximo
ao corpo da barragem. Baixa compacidade do material. Possibilidade de liquefação.
Método de Jusante - Necessidade de grandes quantidades de underflow (problemas nas primeiras etapas).
Deslocamento do talude de jusante (proteção superficial só no final da construção).
Método de Linha de Centro - Pode ser necessário estender os trabalhos de compactação a montante do eixo da barragem.

QUADRO 3 – COMPARAÇÃO ENTRE AS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE BARRAGENS
DE CONTENÇÃO DE REJEITOS EM FUNÇÃO DOS MÉTODOS CONSTRUTIVOS.
CONVENCIONAL

MONTANTE

JUSANTE

LINHA DE CENTRO

Tipo de Rejeito Recomendado

Qualquer tipo

Mais de 40% de areia.

Baixa densidade de polpa para
promover segregação.

Qualquer tipo

Areias ou lamas de baixa plasticidade

Armazenamento d´Água

Boa

Não recomendado para
grandes volumes.

Boa

Não recomendado para
armazenamento permanente.

Resistência Sísmica

Boa

Pobre em áreas de alta sismicidade

Boa

Aceitável.

Restrições de Alteamento

De uma só vez,
ou em poucas
etapas.

Recomendável menos de 5 a 10m/ano

Nenhuma

Pouca

Requisitos de Alteamento

Materiais
naturais e/ou
estéril.

Solo natural. Rejeitos ou estéril.

Rejeitos
ou estéril.

Rejeitos ou estéril.

Custo Relativo do Corpo do
Aterro.

Alto (3Vm)

Baixo Vm*

Alto (3
Vm)

Moderado (2 Vm)

*Vm = volume da barragem pelo
método de montante.

Fonte: Nieble, 1986 (modificado).
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QUADRO 4 – PRINCIPAIS SISTEMAS EXTRAVASORES DE BARRAGENS DE REJEITOS.
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Galeria de Fundo - Construída na fundação da barragem. Captação em torres ou galerias de encosta localizadas
em pontos do reservatório nos quais a água sempre se encontra clarificada.
Extravasor de Superfície - Canal escavado na ombreira da barragem.
Túnel - Escavado na ombreira da barragem. Captação em torres ou galerias de encosta localizada
em pontos do reservatório onde a água sempre se encontra clarificada.
DESVANTAGENS
Galeria de Fundos - Riscos de recalques das fundações, podendo comprometer o funcionamento da própria barragem.
Em locais de alta declividade, a velocidade da água pode provocar cavitação nas galerias de encosta.
Extravasor de Superfície - Necessária à sua reformulação (relocação), à medida que a barragem ganha altura.
Túnel - Possibilidade de ocorrência de elevadas cargas no emboque do túnel.
VANTAGENS
Galeria de Fundos - Estimativa de custo menor.
Extravasor de Superfície - Riscos mínimos.
Túnel - Boa estabilidade mecânica.
Geologia e geotecnia - a intensidade das investigações de
campo e de laboratório irá depender do porte das obras e da
complexidade do local em estudo.
Os trabalhos direcionados ao conhecimento da área de implantação das barragens podem ser iniciados, quando se justificar, por aerofotointerpretação, procedimento que possibilita
um reconhecimento prévio dos tipos litológicos, solos, estruturas (falhas, fraturas, dobras), feições erosivas (boçorocas),
materiais de empréstimo e feições indicativas de escorregamentos.
Geologia e geotecnia de superfície – deve-se identificar
os tipos litológicos e avaliar suas propriedades (resistência e
permeabilidade), suas estruturas, fraturamento, evidências de
escorregamentos anteriores, disponibilidade de materiais de
construção, além de outros elementos que possam vir a interferir no desenvolvimento do projeto/obra. Estes dados deverão
subsidiar os trabalhos subsequentes que tratem de investigações geológicas e geotécnicas de subsuperfície.
As investigações de subsuperfície têm como propósito definir as condições de fundação das obras e obter amostras para
determinação das propriedades dos solos e rochas, além de definir o comportamento hidrogeotécnico do maciço. Nessas investigações, são empregados métodos de prospecção por meio
de trincheiras, galerias, poços de inspeção, sondagens a trado,
percussão e rotativas. São utilizados, ainda, ensaios geofísicos
que dependem das características do terreno e das informações que se pretende obter.
No caso de fundação em solos, o emprego de sondagens
rotativas ou abertura de galerias é dispensável, sendo mais
indicada a utilização de sondagens a percussão. Nestes casos
são empregados ensaios SPT (standard penetration test), vane
test (palheta), entre outros, com a finalidade de caracterizar os
terrenos quanto a sua resistência mecânica e ensaios de infiltração de água, além de determinar a permeabilidade do ma-
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ciço. Estes ensaios, padronizados pela Associação Brasileira de
Geologia e Engenharia (ABGE), são amplamente divulgados e
empregados na área de sondagem.
No caso de construção de barragens de terra compactada
(ou rejeitos) assentadas sobre fundações rochosas, normalmente, não ocorrem contratempos com a resistência do maciço
de fundação. Nestas situações, deve-se avaliar as possíveis percolações d´água através de fissuras e/ou porosidade da rocha. A
determinação da permeabilidade dos terrenos rochosos é feita
por ensaios de perda d'água, sob pressão, realizados em furos
de sondagens rotativas. Este ensaio consiste em injetar água,
sob pressão, em um trecho do furo durante um determinado
tempo, obtendo-se a perda d´água específica PE em l/m/mim/
kg/cm². O procedimento dos ensaios e os cálculos também estão normatizados e divulgados pelo Boletim no 2 da ABGE - Ensaios de perda d´água sob pressão.
Sugere-se, ainda, que sejam realizadas sondagens adicionais no local da barragem e do reservatório, atingindo profundidades tais que assegurem a não existência de minérios sob
estas estruturas.
Esta fase de investigações de subsuperfície preconiza ainda
a coleta de amostras de solo e rocha para a realização de todos
os ensaios em laboratório, a fim de atender as exigências do
projeto. A amostragem de solos deve prever a coleta de amostras deformadas e não deformadas. Os ensaios mais comuns
realizados em laboratórios são: resistência ao cisalhamento,
determinação da tensão-deformação, compressibilidade, granulometria, permeabilidade, densidade, percentagem de umidade, limites de Attenberg, compactação, entre outros.
Nos furos de sondagem à percussão e rotativa, podem ser
instalados instrumentos (piezômetros e medidores de nível d´água) para avaliação do comportamento do lençol freático.
As áreas indicadas como fornecedoras de materiais para
construção da barragem deverão ser caracterizadas tecnologi-
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camente. Para tanto, são realizados ensaios de laboratório por
meio dos quais são definidos os volumes de materiais utilizáveis e as distâncias do local de aplicação.
TRATAMENTO DAS FUNDAÇÕES
As fundações são consideradas como um dos principais condicionantes ao desenvolvimento de acidentes em barragens,
quer sejam essas construídas com rejeitos ou técnicas convencionais.
O local de assentamento da barragem deve proporcionar
um suporte estável das estruturas sob condições de carregamento e saturação, sem sofrer deformações excessivas, o que
resultaria no desenvolvimento de fraturas no corpo das barragens resultantes do assentamento diferencial (Figura 26).

resistência e/ou diminuir a permeabilidade destes terrenos ou
mesmo controlar o fluxo d´água pelas fundações.
No caso de barragens de terra, os procedimentos mais empregados são:
(i) limpeza, isto é, remoção do material superficial, matéria
orgânica, solos fofos etc.;
(ii) quando a vala corta-águas (cutoff) torna-se técnica e
economicamente viável, as águas que percolam a fundação são
barradas através de uma vala escavada longitudinalmente ao
eixo da barragem, preenchidas com material impermeável e
cuja profundidade pode ou não alcançar o maciço impermeável
(cutoff total ou parcial, respectivamente).
Esta é a forma mais segura de evitar entubamento pela fundação e a forma mais eficaz de controlar a quantidade de água
percolada. A Figura 27 esquematiza a interceptação de fluxo
d´água segundo o cutoff total.

FIGURA 27 – ESQUEMA DE IMPLANTAÇÃO DE CUTOFF TOTAL
EM FUNDAÇÕES DE BARRAGEM DE TERRA. FONTE: ESTEVES, 1964.

Não se dispondo de cutoff, a quantidade de água que passa
pela fundação é dada por:

Q=K

H
A
L

q=K

H
H
L

em que:
K - coeficiente de permeabilidade do solo de fundação; A área onde ocorre a passagem d´água;
Por unidade de largura da fundação tem-se:

Dispondo-se de um cutoff de espessura média L1 executado
em solo de permeabilidade K1, o caudal escoado passará a ser:

q1=K1

FIGURA 26 – FRATURAMENTO EM BARRAGENS DE TERRA/REJEITOS
RESULTANTE DO ASSENTAMENTO DIFERENCIAL. FONTE: APLIN &
ARGALL, 1972.

As fundações são, em geral, extremamente variáveis quanto
às suas características geológicas, geotécnicas, hidrogeotécnicas, topográficas e de resistência mecânica. Portanto, se recomenda que antes do tratamento e construção da barragem,
sejam feitos ensaios que possibilitem o conhecimento das principais características dos solos, com ênfase na resistência mecânica e nas variações da permeabilidade ao longo das várias
camadas dos solos que constituem as fundações.
Uma vez determinadas as características dos terrenos de
fundação, deve-se definir as necessidades e o tipo de tratamento que deverá ser realizado, com a finalidade de aumentar a

H
h
L1

Por vezes, proibitivo em termos econômicos, o aprofundamento do cutoff até o ponto no qual o terreno de fundação é
impermeável, o que leva ao emprego de cutoff parcial. Na Figura
28, consta uma seção transversal de barragem de terra assentada
em fundação permeável onde foi implantado cutoff parcial.
No caso de implantação de cutoff parcial, a redução dos volumes do caudal percolado não é diretamente proporcional à
redução da área de escoamento, conforme ilustrado nas Figuras
28 e 29.

FIGURA 28 – CUTOFF
PARCIAL EM FUNDAÇÃO
PERMEÁVEL
DE BARRAGEM DE TERRA.
FONTE: ESTEVES, 1964.
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O comprimento desejado para a banqueta será:

L=K
vel;

k x H- p x (L -L
pxq

em que:
k - coeficiente de permeabilidade da fundação permeá-

p - relação entre o caudal escoado na fundação sem a
banqueta e aquele que se pretende considerar com a construção da banqueta.
A espessura da banqueta, considerando um valor nulo na
extremidade de montante e um valor máximo em sua extremidade de jusante (junto ao núcleo impermeável da barragem), pode ser dada pela Equação 15.

e=

k1

x

L

k
h
em que:
k1 – corresponde ao coeficiente de permeabilidade do material de construção da banqueta.
O valor de e, em metros, pode ser pela expressão da Equação 16.
e 0,60+
FIGURA 29 – REDUÇÃO DAS VAZÕES DE PERCOLAÇÃO DIANTE DO
CUTOFF PARCIAL EM FUNDAÇÃO DE BARRAGEM DE TERRA.
FONTE: ESTEVES, 1964

Na figura 29, estão registrados alguns resultados derivados das
experiências de Creager e Turnbull, realizadas sobre fundações permeáveis, homogêneas e isotrópicas, evidenciando que este sistema,
por si só, não é totalmente eficiente.
Tapete impermeável a montante (banqueta de montante) - esta estrutura, que pode estar associada a um cutoff parcial, aplicada, geralmente, quando o maciço impermeável está à grande profundidade. O tapete aumenta o
caminho de percolação, diminuindo o caudal escoado. A espessura do tapete
constituído por argila compactada, para barragens de pequena altura, pode
ser 1/10 da altura da barragem, e deve se estender a montante cerca de 2
vezes a altura do barramento. A disposição de um tapete impermeável em
barragem com núcleo argiloso pode ser visualizada no diagrama da Figura 30.

FIGURA 30 – TAPETE IMPERMEÁVEL EM BARRAGEM
DE TERRA COM NÚCLEO ARGILOSO E CUTOFF PARCIAL.
FONTE: ESTEVES, 1964

O caudal escoado é dado pela Equação 13.

q=K
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X
100

No tratamento das fundações de barragens construídas
sobre terrenos permeáveis, devem ser considerados elementos como: cortinas de estacas e de injeções, tapetes drenantes e poços de alívio.
Cortinas - trata-se de estruturas impermeáveis construídas na fundação da barragem e que podem ser constituídas
por estacas pranchas ou diafragmas, que poderão ou não
atingir o topo da camada impermeável. Esquemas relativos
às cortinas de estacas e de injeções utilizadas no tratamento de fundação de barragens podem ser visualizados na Figura 31.
Injeções - no tratamento das fundações de barragens
de terra, podem ser empregadas injeções de solo cimento
ou produtos químicos. Estes são injetados como líquidos e,
como resultado das reações que ocorrem entre os produtos
injetados, há formação de um gel insolúvel e impermeável
(silicato de sódio mais cloreto de cálcio).
Tapetes drenantes - drenos de pé e
valas drenantes têm a função de coletar
quaisquer eventuais infiltrações, evitando rupturas internas ou empoçamento
da água no pé do talude de jusante da
barragem. Na Figura 32a, visualiza-se a
drenagem da barragem de terra com o
emprego de tapete drenante e de vala
drenante, enquanto na Figura 32b, consta um diagrama esquemático relativo ao
tratamento por drenos de pé. Observa-se, ainda, na mesma
figura, o tratamento das fundações permeáveis feito pela
adoção conjunta de diferentes métodos.
Poços de alívio - instalados a jusante da barragem, podem
promover a drenagem da fundação, resultando na redução
das subpressões. Geralmente são adotadas profundidades
para os poços iguais à altura do nível d´água da barragem, e
o espaçamento pode variar entre 5 e 30 m (Figura 32b).
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FIGURA 31 – SEÇÕES
TRANSVERSAIS DE
BARRAGENS DE TERRA,
ENFATIZANDO DIFERENTES
TIPOS DE TRATAMENTO DE
FUNDAÇÕES PERMEÁVEIS.
FONTE: ESTEVES, 1964

FIGURA 32 – EM (A),
DIAGRAMA ESQUEMÁTICO
DA SEÇÃO TRANSVERSAL
DE BARRAGEM DE TERRA,
COM ÊNFASE NOS
TRATAMENTOS DO PÉ DE
JUSANTE DA BARRAGEM E
DE SUA FUNDAÇÃO
IMPERMEÁVEL POR MEIO
DE TAPETE E VALA
DRENANTE. EM (B), SEÇÃO
TRANSVERSAL DE
BARRAGEM DE TERRA,
COM ÊNFASE NO TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO POR
DRENO DE PÉ E POÇO DE
ALÍVIO. FONTE: ESTEVES,
1964

Para conhecer este trabalho completo, acesse: http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/769/1/CCL00410010.pdf

Em agosto de 2018, o CETEM lançou a 6ª edição, revisada e ampliada, do Livro Tratamento de Minérios e o capítulo “Barragem de Rejeitos”, com co-autoria de
Maria Eugênia Boscov (EPUSP), que enriqueceu o texto de Lindolfo Soares (publicado na 5ª edição e reproduzido parcialmente aqui pela revista Minérios & Minerales), com atualizações sobre técnicas de construção e monitoramento de barragens. Esta nova versão pode ser adquirida no site www.cetem.gov.br/livros.
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Soluções para disposição de rejeito

Nos últimos anos o interesse sobre as tecnologias empregadas na
disposição de rejeitos aumentou desde o incidente ocorrido em 2010
na Hungria. Garantir a segurança dos colaboradores e comunidade,
além de todo o meio ambiente envolvido no processo da mineração
deve ser a prioridade deste mercado.
Ao mesmo tempo em que a barragem de rejeitos continua sendo
utilizada para o processo de mineração, ela não é a única escolha disponível. O tratamento de rejeito pode seguir por vias singulares, que são
mais seguras e que respeitam a legislação ambiental para mineração.
Uma das possibilidades é o empilhamento do rejeito à seco através
do uso de tecnologias como o filtro prensa, já fornecido pela Andritz
para mineradoras brasileiras, com reaproveitamento de até 95% da
água para os diversos processos da mineradora.
A Andritz tem focado na união de tecnologia, inovação e excelência
em seus equipamentos. Cada tipo de rejeito exige a utilização de uma

lona de filtração específica no filtro prensa para atender a demanda em
altos níveis de produtividade.
Para contornar essa questão, a Andritz realiza testes in loco, com equipamentos móveis. Além disso, o laboratório localizado em Pomerode (SC)
é tecnicamente estruturado para a realização de ensaios com amostras
do rejeito nas diferentes tecnologias para desaguamento de rejeito e concentrados, como: filtro prensa, lonas de filtração, filtro hiperbárico, filtro
esteira, filtro esteira à vácuo, espessadores e decanter tipo A.
Além disso, as opções de lonas de filtração para filtro prensa produzidas
pela Andritz podem ser aplicadas nas mais variadas áreas, de modo que se
adaptam às mineradoras e beneficiadoras independente de seu porte.
Como diminui as probabilidades de acidentes, traz segurança ampliada para as empresas e comunidade, melhor atendimento às obrigações legais e de proteção do meio ambiente, contribuindo no desenvolvimento sustentável da mineração.

Softwares de projeto e gerenciamento de riscos
A tecnologia pode ser
uma grande aliada em projetos de barragens. Após os
desastres ocorridos com o
rompimento de barragens
de rejeitos nos últimos anos
e os efeitos avassaladores
causados por eles, a segurança é o fator de principal
preocupação não só das
empresas, mas também das
autoridades e da população.
A Bentley Systems,
empresa líder no fornecimento global de soluções
abrangentes de softwares para o avanço de infraestruturas, possui soluções
que podem ajudar desde a concepção do projeto até o gerenciamento do
risco de inundação de barragens. É o caso dos softwares Plaxis, SoilVision
Systems, OpensFlows Flood e Mohid Studio.
O SoilVision Systems e o Plaxis são softwares geotécnicos 2D/3D que
projetam e realizam análises avançadas de equilíbrio limite e elementos
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finitos sobre a deformação e estabilidade de solos e rochas, bem como da
interação da estrutura do solo, dos lençóis freáticos e do fluxo de calor. As
soluções possibilitam criar modelos conceituais consistentes e modelos
constitutivos avançados para a simulação de comportamentos de solos
não lineares e dependentes do tempo, podendo aplicar pressões hidrostáticas e não hidrostáticas de poros, estruturas de modelos e a interação
entre as estruturas e o solo em projetos de todos os tipos, como escavações, fundações, aterros, túneis, minas, barragens e muito mais.
Os softwares OpensFlows Flood e o Mohid Studio criam simulações
probabilísticas de inundação, como eventos de rompimento de barragens, ajudando no planejamento de situações de emergência. A ferramenta ainda simula detalhadamente o transporte de sedimentos, tendo
em conta a interação entre a tensão de corte gerado pelas ondas e as
correntes hidrodinâmicas, e a interação entre os sistemas de águas pluviais e o escoamento superficial, produzindo mapas de perigos de risco
de inundação e permitindo a avaliação e a extensão dos danos causados
pelo evento. Com ele, também pode-se avaliar o impacto da mistura dos
rejeitos em reservatórios, oceanos e lagos, informando inclusive a qualidade da água. Através da simulação hidráulica são levantados os locais
que podem ser afetados, bem como o tempo que a onda atinge as áreas
à jusante do barramento.

BARRAGEM / TECNOLOGIA

Bomba hidráulica acoplada a escavadeira faz dragagem de rejeito

Atualmente, no Brasil, as empresas especializadas na extração e tratamento dos resíduos das barragens de rejeito enfrentam diversos obstáculos como dificuldade de acesso para retirada do material e a dragagem
do mesmo, instabilidade e muitas vezes fragilidade das construções, que
exigem um cuidado redobrado na operação e execução dos serviços.
Utilizando os equipamentos mais comuns no mercado verificam-se
alguns fatores bem relevantes como: dificuldade de acesso e alcance para
retirada dos materiais; mobilidade comprometida para execução de todo
processo; tempo de operacionalização muito extenso; incerteza de que o
equipamento suportará a operação e extração de sólidos desejada; mão
de obra numerosa para a execução do projeto e riscos que são expostos
os operadores devido à instabilidade dos locais das obras.
As bombas, balsas e dragas da Dragflow são fabricadas há mais de 30
anos em Verona, na Itália, e comercializadas no Brasil pela Sidrasul. Utilizadas mundialmente para dragagens pesadas, a Dragflow possui uma
equipe focada em encontrar novas soluções tecnológicas para melhorar
o desempenho de seus produtos e possibilitar operações mais sustentáveis.
Com a utilização dos equipamentos Dragflow, as empresas que executam as obras obtêm inúmeras vantagens como otimização do tempo
durante o processo de dragagem (muito menor que menor do que utilizando os equipamentos mais comuns no mercado); segurança operacional; garantia da execução do trabalho devido à robustez das partes
internas do equipamento e suas vedações (altamente resistentes aos
impactos e abrasão); disponibilidade para escavadores, agitadores reversíveis, anéis de jato de água; bombas desenhadas
para bombear até 70% de sólidos por peso em regime
constante com o mínimo de desgaste das peças internas; versões elétricas e hidráulicas; bombas preparadas para operarem com escavadeiras hidráulicas e balsas automatizadas e redução dos custos operacionais.
Mundialmente, os equipamentos Dragflow são
utilizados para dragagem de minério em barragens de
rejeitos, em locais de difícil acesso e riscos operacionais elevados.
Em dezembro de 2018 o Grupo Rental, contratado
por uma importante mineradora, para a dragagem de
sua barragem em Sarzedo (MG), testou e aprovou a
tecnologia inovadora Dragflow.
Para operacionalização da dragagem de carga de
rejeito de minério de ferro foi utilizada uma bomba
Dragflow HY-85 (capacidade 360m³/h; potência 65Kw
/ 90 Hp; velocidade 1.180 RPM; pressão hidráulica 300

30 |

FEVEREIRO / MARÇO 2019

bar / 4.350 psi; vazão hidráulica 130 l/m) acoplada em uma escavadeira
hidráulica Caterpillar (modelo: 320 DL2; potência liquida 157 Hp e rotação do motor em operação 1.800 RPM), e mangotes e tubos rígidos com
diâmetro de 6” para condução do material extraído para os caminhões
6x4 e 8x4 contratados para carga e transporte do rejeito.
Os testes foram realizados de 6 a 11 de dezembro de 2018, acompanhado por Glaucio Santos, supervisor do Grupo Rental, e por dois gestores da mineradora, sendo um deles engenheiro de meio ambiente.
Utilizando outros tipos de métodos para extração da mesma quantidade de rejeito, as dificuldades encontradas e o tempo operacional seriam no mínimo duas vezes maior, de acordo com cálculos da empresa.
Com a bomba hidráulica Dragflow acoplada a uma escavadeira, as
obras tiveram a gara estabilidade. Outro ponto salientado pela equipe
técnica da Rental foi a redução drástica no custo de manutenção das
partes hidráulicas (cilindros, buchas e pinos) e mecânica dos braços das
escavadeiras, utilizando a bomba de dragagem acoplada.
Nos testes também foram observadas algumas melhorias que deixarão o processo muito mais ágil, como alteração do diâmetro da tubulação
para 8” melhorando a vazão do produto e a utilização de caminhões com
caçambas mais alta, para se ter uma capacidade de carga ainda maior.
Além do método utilizado pelo Grupo Rental para execução dos trabalhos na mineradora de Sarzedo, a Sidrasul também possui outra solução ainda mais viável para esse tipo de dragagem: as dragas modulares
com acionamento elétrico ou hidráulico.
Esse tipo de equipamento destaca-se pelos benefícios de segurança
(draga controlada por controle remoto wireless, sem a necessidade do
operador embarcado), mobilidade (facilidade para transportar, montar
e desmontar), custo operacional (baixo custo por m³) e dinamismo (calado de 1 m, profundidade de dragagem de 1 a 100 m e vazões de até
1.000m³/h, escavadores para materiais compactados).
Para promover o desenvolvimento econômico e sustentável das
dragagens de barragens no Brasil, a Sidrasul busca no mundo produtos e
soluções que sejam competitivas e viabilizem os empreendimentos - com
uma gama extensa de inovações que podem ser adaptadas ou projetadas
especificamente para as necessidades das barragens brasileiras.
A Sidrasul é distribuidora exclusiva da marca Dragflow em vendas e
assistência técnica para todo o mercado nacional.

Uma visão pela busca do
equilíbrio na mineração
Com a evolução dos meios de processamento de rejeitos, muito
ainda se pode acrescentar aos operadores de minas com relação à gestão dos mesmos e a sua potencial eliminação. Na constante busca de
uma operação mineira sustentável e que elimine ou minimize a necessidade de barragens de contenção, há soluções disponíveis no mercado
bastante eficientes.
As novas tecnologias se estendem principalmente em evitar o alteamento nas barragens atuais, que com a deposição de material a
cada ano, sem pré-tratamento, implica em desafios às mineradoras.
O empilhamento a seco, espessamento e filtragem possibilitam a
diminuição em taxas exponenciais deste alteamento ou até mesmo a
sua eliminação, com o posterior descomissionamento completo da estrutura.
Métodos de bombeamento e novo tratamento deste rejeito por
peneiramento, ciclonagem e espirais permitem muitas vezes o reaproveitamento do material em níveis comerciais, criando também uma via
econômica para barragens abandonadas ou descomissionadas.
A CDE vem investindo todos os anos em pesquisa e desenvolvimento na procura de novas soluções na área de processamento mineral.
O trabalho envolve tecnologia para testes, modelagem de soluções
em 3D e desenhos nas mais diversas atividades minerais, incluindo:
plantas de concentração de fosfato, processamento de ouro, aumento de teor de Fe a partir das bacias de rejeitos, soluções “zero tailing”,
entre outras.
Todas elas vêm sendo desenvolvidas em parceria com diversos
clientes finais e estão sendo entregues aos mais variados países (incluindo o Brasil, África do Sul, Austrália, Colômbia, Índia etc.)
A empresa já com mais de 25 anos de mercado e cerca de 1.000
projetos em todos os continentes, busca trazer para a mineração um
pouco de sua essência - quando começou como especialista de tratamento de águas de rejeitos urbanos. A empresa possui know how adquirido em tratamento de lamas de solos contaminados, provenientes
de hidro escavação ou de material dragado, e vem aplicando novas técnicas de desaguamento, separação de sólidos e filtragem há quase três
décadas – desde 1992.
Desde o recebimento das amostras até a apresentação do projeto final,

todo em tecnologia virtual, possibilita ao cliente ver e "andar" na futura planta.
A CDE foca nos seguintes pontos: solução modular de rápida montagem em campo e baixo footprint e Capex com um payback competitivo e uma solução “ready to start”. Todas as plantas saem já pré-montadas e pré-testadas da fábrica.
A solução integra unidades de ciclonagem EvoWash/NanoWash,
combinada com as modernas peneiras de desaguamento, as quais o produto é colocado em dry stockpile em um nível de umidade viável para seu
transporte e empilhamento em terrenos. Podem ser acopladas a ela em
sequência tanques de espessamento AquaCycle de até 2.500 m³.
Os filtros prensas específicos para a mineração permitem um conjunto de soluções já testadas, que dependendo da granulometria e volume da operação mineral, podem eliminar grande parte ou a totalidade o envio dos rejeitos as barragens.
Minas de minério de ferro e grafite no Brasil e na Índia já utilizam
este know how, sendo uma tecnologia já aplicada e cada vez mais aperfeiçoada.
A CDE tem ainda atuado com tecnologias inovadoras nos passivos
de rejeitos de minas abandonadas, e tem hoje em operação na Austrália duas plantas processando quase 15.000 toneladas de pilhas de
minério de ferro de rejeitos de minas desativadas há mais de 20 anos,
recuperando economicamente áreas que foram pesadamente afetadas
pela paralisação de minas.
A atividade mineral tem seu papel no desenvolvimento e sustentação da economia e busca uma forma de operar cada vez mais sustentável e com menor risco. A tecnologia vem possibilitando este avanço e
novos projetos tem demonstrado a possibilidade de se encontrar este
equilíbrio.
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Drenagem de grandes
volumes de água
Um dos grandes problemas em barragens de rejeitos é a agua,
seja oriunda do processo de obtenção dos rejeitos seja através da
incidência de chuvas sobre a área da barragem.
A carga exercida pela água retida na barragem ou efluente líquido, em estruturas de contenção de barragens, seja do tipo alteamento a montante ou alteamento a jusante, constitui esforço
considerável atuando sobre a estrutura.
Outro fator ocasionado pela não eliminação, ou drenagem, de
água em barragens de rejeitos é a possibilidade de ocorrência de
liquefação, em que o sólido se mistura com a água e se transforma
em algo viscoso, que tende a fluir, desestabilizando a barragem. Assim, praticamente qualquer barragem de mineração precisa ter um
sistema de drenagem eficiente.
O segmento de drenagem de alta eficiência em grandes volumes de água tem apresentado significativos avanços tecnológicos
nos últimos anos. A tecnologia de tubos PEAD de paredes estruturadas em grandes diâmetros, como os tubos de até 1.200 mm de
diâmetro interno fabricados no Brasil segundo as Normas ABNT NBR
ISO 21138, que possibilitam vazões de drenagem na ordem de 5.000
l/s ou superior, dependendo da declividade da rede de drenagem.
Entre as diversas vantagens proporcionadas pela tecnologia de
tubos dreno PEAD perfurados de alta eficiência, incluem-se:
- Grande área perfurada nas laterais sem comprometimento da
resistência estrutural do tubo. Vazão de influxo muitas dezenas de
vezes superior aos tubos de concreto poroso, entre outros;
- Fabricação em barras de 6 m de comprimento e redução de

80% das junções em relação a sistemas drenantes construídos com
tubos de outros materiais em barras de 1 m;
- Junta elástica, do tipo ponta-bolsa-anel de vedação, que oferece a segurança proporcionada pelo deslocamento da ponta no interior da bolsa do tubo, por alguns centímetros a cada conexão, permitindo absorção de eventual deslocamento de acomodação do solo,
sem perda da continuidade ou estanqueidade do sistema drenante.
No caso das tecnologias mais tradicionais, que utilizam argamassa
para junção de tubos, esse tipo de segurança praticamente não existe;
- A tecnologia de tubos PEAD de grandes diâmetros é utilizada
com eficiência em sistemas de drenagem gerenciada, onde o nível
de água no interior de um reservatório, ou barragem, pode ser controlado, através da interligação a uma caixa de controle de nível,
que possibilita verificar a quantidade desejada de água, ou efluente,
para o exterior do reservatório, por gravidade, através de placas de
controle de nível no interior da caixa; e
- A configuração de dispositivos drenantes, do tipo trincheira ou
coluna, utilizando os tubos PEAD perfurados de paredes estruturadas com envoltória de material granular de boa permeabilidade e
envelopamento em geotêxtil não tecido, possibilitam excelente condição de drenagem da parcela de líquido, com retenção dos rejeitos
no interior da barragem.
A Kanaflex, fabricante de tubos dreno em PEAD no Brasil há mais
de 30 anos, disponibiliza todo o suporte de engenharia de apoio a projetistas, na busca do tipo de solução mais adequada a cada necessidade.

Startup desenvolve projeto de reutilização de sedimentos

Processo de produção do painel laminar de concreto e montagem

A Laminatus Engenharia e Inovação é uma indústria da construção civil, que fabrica estruturas modulares em concreto laminado
envelopado, possuindo patente e licença para fabricação de painéis.
Produzida por uma combinação de lâminas, este novo produto poderá desenvolver novos sistemas construtivos.
O principal desafio do projeto Painéis Laminares de Rejeito de
Mineração, selecionado pela mineradora Nexa Resources e integrado ao Mining Hub – iniciativa com sede em Belo Horizonte (MG) que
reúne startups de mineração -, é a reutilização dos rejeitos.
A proposta é viabilizar a utilização em escala industrial do rejeito mineral na fabricação de laminados mais eficientes. Nesse contexto, o projeto se
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enquadra na temática de Economia Circular e Sustentabilidade da iniciativa.
Um dos principais benefícios a serem gerados a partir da implantação da solução a ser desenvolvida por meio do projeto, para
a mineradora, é o econômico. De acordo com a startup, a utilização
do rejeito da mineração e com a possibilidade de isenção de impostos governamentais, diminui bastante o custo do produto.
No âmbito do impacto ambiental, a Laminatus avalia que minimiza os problemas referentes às barragens e seus riscos.
Este novo elemento estrutural, ao ser disponibilizado no mercado construtivo, poderá se tornar uma nova opção comercial e de
sustentabilidade para o setor mineral.

N OVOS

P ROJE TOS

GoldMining segue com sua iniciativa em Cachoeira no Pará
A GoldMining, que tem projetos nos
Estados Unidos, Canadá e Brasil, divulgou durante o PDAC, que se realizou no
início de março em Toronto, no Canadá,
que já acumula 1 milhão de onças em estimativa no seu projeto Yellowknife, em
Northwest Territories, no mesmo país.
No Brasil, a mineradora informa que
no projeto Cachoeira, no Pará, a mineralização orogênica de ouro está hospedada em três depósitos, que em média
estão a 125 m de profundidade.
O lado leste do greenstone belt tem
anomalias geofísicas que ainda não foram alvo de sondagem. Os recursos indicados, segundo a mineradora, são 17,5
milhões t com 1,23 g/t de ouro classificado, mais um volume similar de recursos
estimados.

Serra Verde terá aporte de US$ 190 mi em terras raras
Um investimento de US$ 190 milhões deve ser aplicado
nos próximos dois anos para o desenvolver projeto da Mineração Serra Verde, em Minaçu (GO), de terras raras de argila
iônica – mineral usado pela indústria na fabricação de componentes de alta tecnologia.
A Mineração Serra Verde é controlada pelo fundo norte-americano Denham Capital. A mineradora já aplicou US$ 90 milhões no desenvolvimento de sua planta, que deve ter licença
de instalação em breve.

Vale quer investir R$ 1,5 bi para aumentar produção a seco
A Vale informou que tem planos de aumentar a parcela de produção a seco para 70% em 2023, com a redução gradativa da utilização de barragens nas operações.
O aumento da parcela de produção a seco da mineradora foi
anunciado após o rompimento da barragem da mina Córrego do
Feijão, em Brumadinho (MG).
Paralelamente ao aumento da produção a seco, a Vale informou
ainda que planeja investir aproximadamente R$ 1,5 bilhão (cerca de
US$ 390 milhões) na implementação de tecnologia de disposição de
rejeito a seco (dry stacking).
A empresa diz que a iniciativa se agrega à aquisição da New
Steel - que desenvolve tecnologias inovadoras de beneficiamento
de minério de ferro a seco - em dezembro do ano passado, por US$
500 milhões.
As informações indicam que os investimentos da mineradora brasileira em gestão de barragens atingirão R$ 256 milhões (cerca de US$ 70
milhões) agora em 2019, segundo orçamento aprovado no ano passado. O volume representa crescimento de cerca de 180% em relação aos

R$ 92 milhões (cerca de US$ 30 milhões) investidos em 2015.
“Os crescentes e relevantes investimentos em gestão de barragens e ações de saúde e segurança evidenciam o compromisso da
Vale com a disponibilização dos recursos necessários para preservar
a saúde e segurança de seus funcionários e das comunidades vizinhas”, diz a nota da empresa.
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Liebherr lança na Bauma motor diesel de emissão ajustável

Com dois pavilhões novos que consolidam sua posição como a
principal exposição global de equipamentos de construção — com
inserção crescente também do setor de mineração, que já representa 20% do espaço ocupado por 3.500 expositores de 60 países —, a

Bauma 2019 direciona seus holofotes para a inovação tecnológica da
indústria mundial de equipamentos, com forte ênfase na tecnologia
digital.
Quinze empresas estão na fase final do Prêmio de Inovação que
a entidade industrial alemã VDMA vai conceder para apenas cinco
produtos e serviços, a serem revelados quando a feira abrir em 8 de
abril próximo.
A Liebherr vai concorrer ao Prêmio de Inovação com o projeto do
guindaste de torre 370EC-B Fibre, equipado com cabo de fibra que
pesa um quinto do similar em aço e tem vida quatro vezes mais longa.
Na categoria de design, a marca alemã concorre com um software
amigável ao usuário chamado Intusi, que será incorporado no futuro
a todos os modelos de máquinas, servindo de interface do operador
com suas reações intuitivas.
Em termos de lançamentos na Bauma, a Liebherr apresenta
produtos como a 8ª geração de escavadeiras hidráulicas, cujo motor
diesel atende tanto às normas rigorosas de emissão da Comunidade
Europeia, como pode ser ajustado para operar em mercados menos
regulados dos países emergentes.
Em guindastes móveis haverá quatro novos modelos, além de
uma máquina sobre esteiras capaz de manipular 300 t e equipado
com sistemas inovadores de suporte ao operador para tornar seu trabalho mais seguro e fácil.
Para a linha de carregadeiras grandes batizadas de XPower, as
melhorias incluem dispositivo que detecta obstáculos à ré e sensores
para monitorar os pneus.
No setor de mineração, a Liebherr promete dois lançamentos que
são mantidos em segredo até a abertura da Bauma — mas já se sabe
que serão nos segmentos de escavadeira hidráulica e caminhão off
road, ambos na faixa intermediária de capacidade.

Bit com taxa de penetração 10% maior
A Sandvik está lançando o Speedy bit – o bit para perfuração subterrânea de TopHammer mais rápido da indústria, segundo a marca. Além de
uma taxa de penetração até 10% maior, o inovador Speedy bit também
oferece grande precisão e qualidade de furo.
Ao aumentar a taxa de penetração em até 10%, em comparação com
um bit padrão de botões balísticos, o Speedy bit pode economizar uma
hora por dia para cada equipamento de perfuração.
"A Sandvik continua inovando no setor de perfuração com o lançamento do Speedy bit. Com maior taxa de penetração, os clientes podem
esperar economias significativas. Isso pode se traduzir em mais de US$ 100
mil por ano", destaca Robert Grandin, gerente de Produto Top Hammer
Subterrâneo na Sandvik Mining and Rock Technology.
Ele acrescenta: "Como a perfuração mais rápida também reduz os custos por metro dos equipamentos de perfuração, assim como com operadores e manutenção, o Speedy bit é um excelente exemplo de nosso objetivo
de sempre maximizar o retorno dos investimentos de nossos clientes."
O Speedy bit, que apresenta o novo botão PowerCarbide da
Sandvik, supera os bits padrão da indústria com seus botões robustos
que penetram mais fundo em cada golpe e aumentam o tamanho
do corte. A frente elevada patenteada quebra a rocha em dois níveis
e melhora o fluxo de limpeza, enquanto as grandes ranhuras permi-
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tem a remoção rápida
também de grandes
cortes.
O Speedy bit da
Sandvik está disponível
em três diametros: 45,
48 e 51 mm.
"O Speedy bit já
provou seu desempenho no campo durante
mais de 20 testes de
desenvolvimento de minas e abertura de túneis. Em média, a velocidade de perfuração aumentou em 9% em comparação com bits com
botões balísticos, incluindo afiações", conta Robert Grandin.
Como fornecedor líder da indústria de perfuração de rochas, a
Sandvik continua a impulsionar a tecnologia. Nós sempre oferecemos
uma coluna de perfuração completa, desde o adaptador de punhos
ao bit, projetada para excelente confiabilidade, desempenho e longevidade. O Speedy bit, que já está disponível para encomenda, foi
desenvolvido para aumentar a produtividade em todo o processo de
perfuração.

