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ED I TOR IA L

Com tecnologias disponíveis na prateleira,
é hora de investir na licença social para operar
Mineração sempre sofreu restrição relativa por parte das comunidades, porque
“extrai” uma riqueza do interior da Terra.
Exceto provavelmente nos primórdios da
humanidade, quando a descoberta das formas cortantes na Idade da Pedra mudou de
forma radical as caçadas dos humanoides?
que buscavam alimentos para subsistir. Essa
busca por ferramentas se sofisticou com as
idades sucessivas de bronze, cobre – e finalmente com o advento do ferro rudimentar.
(Leia o livro “Minerais Extraordinarios” em
www.revistaminerios.com.br)
As ferramentas e utensílios de metal
mudaram a qualidade de vida do homem.
Provavelmente foi a época em que a mineração rudimentar conviveu melhor com a
humanidade. Os incas dominaram a metaCasa inteira é transportada para a nova localização física de Kiruna, na Suécia
lurgia do ouro, cobre, estanho nos Andes,
geralmente para objetos de adorno das casragens de rejeitos, reduzindo as condições criticas de estabilidade, e
tas superiores. Curiosamente, não conheciam o ferro — e as ferrapartir daí para a reabilitação e descomissionamento—obras reconhementas eram feitas de pedra.
cidamente de custo expressivo. Minas novas já podem partir para
Não se sabe ao certo o ponto de virada quando a mineração já
tratamento a seco do minério, sem precisar de construir mais barranuma escala crescente começou a sofrer restrições por parte dos núgens—uma abordagem que tem tudo para revolucionar o conceito
cleos urbanos que se consolidavam – “Not in my backyard” é uma exda mineração perante a sociedade—que por ironia é usuária intenpressão em inglês bem representativa desse sentimento nas décadas
siva dos metais e minerais produzidos, mesmo na atual era digital.
recentes. “Tudo bem que exista, desde que longe do meu quintal”.
Chegou a hora de as mineradoras tomar a decisão de investir nesDando um salto no tempo para os dias de hoje, encaramos com
sas novas tecnologias. Lembramos que essa decisão de investimento
a questão em escala monumental do descomissionamento das barratem alcance maior do que as questões meramente técnicas e técnigens construídas pelo método a montante. Novos prazos legais foram
cas. É hora de aplicar recursos para reforçar --no fim das contas== a
concedidos. Do ponto de vista de engenharia e de tecnologia, a queslicença social para que a mineração continue operando. Uma decisão
tão está resolvida – embora possa sempre se desenvolver melhorias
que transcende a esfera empresarial. Nos tempos de ESG e descare soluções mais eficientes em termos de custo/benefício.
bonização, nenhuma atividade empresarial pode deixar de lado a
Há diversos processos para desidratar os rejeitos e empilha-los
repercussão sócio-economica e ambiental junto às comunidades se
a seco. A engenharia já domina as tecnicas para consolidar as barquiser continuar prosperando.
Lembramos aqui que a cidade de Kiruna, no região
polar norte da Suécia, está se mudando fisicamente de lugar—3 km, a distância exata-- para possibilitar a continuidade de produção da mina subterrânea de ferro da estatal
LKAB, uma das mais competitivas do mercado global e pioneira em ter operadoras mulheres(loiras) de máquinas no
subsolo. Uma decisão tomada pela comunidade de cerca
de 18 mil habitantes, numa decisão por maioria. Há vozes
críticas sobre essa mudança, porque algumas localidades
identificadas com o modo de vida tradicional da população local vão desaparecer. Roteiros de caça e de migração
da fauna serão alterados. A comunidade, entretanto, por
maioria decidiu pela mudança física do centro urbano
para novo local—para preservar centenas de empregos
e a receita de impostos gerada pela mina de Kiruna, que
Equipamentos Phibion já operam em barragens de rejeitos no Chile e Brasil
também é um dos maiores exportadores da Suécia.
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Vale conclui descaracterização de cinco estruturas este ano

Sete já foram reabilitadas totalmente; restam ainda 18 estruturas no programa que constitui um dos mais extensos
conjuntos de obras de engenharia em curso no País — algumas delas de alta complexidade.
Fotos Vale/Divulgação

Três anos após o maior acidente ambiental em número de vítimas da história do
Brasil, no rompimento da barragem da mina
Córrego do Feijão, em Brumadinho, MG, a
Vale afirma que nada mais será como antes
em suas operações.
Começava ali uma cruzada nacional
contra as barragens à montante, nas quais
o corpo da represa é construído com o uso
de rejeito em alteamentos sucessivos sobre
o próprio rejeito depositado, no sentido contrário ao fluxo de água (montante).
Foi também no rompimento de uma barragem desse tipo, de nome Fundão, que o
vilarejo de Bento Rodrigues, distrito de Mariana, em Minas, desapareceu sob um mar de
lama em 2015. Dezenove pessoas morreram.
A planta era operada pela Samarco, controlaBarragem 8B, na mina Águas Claras, em Nova Lima, já descaracterizada
da pela Vale e pela BHP Billiton.
ragens a montante que ainda serão eliminadas no país estão localizaHoje, pouco mais de três anos depois de Brumadinho, a Vale faz
das em Minas Gerais, e “todas já têm projetos protocolados junto ao
um balanço dessa transformação. Na época, o plano anunciado preórgão estadual responsável e ações em andamento acompanhadas
via a descaracterização de 30 barragens e diques a montante “no mepelos órgãos reguladores, Ministério Público e auditorias técnicas
nor prazo possível”.
independentes”. “Importante ressaltar que cada projeto tem caracteO gerente executivo de Descaracterização de Barragens da Vale,
rísticas e dificuldades próprias nos trabalhos de engenharia a serem
Quirino Nunes, afirma que a meta é reintegrar mais cinco estrutuexecutadas e todos têm como premissa a segurança”, afirma ele.
ras em 2022, na seguinte ordem: Barragem Baixo João Pereira, em
Congonhas; Dique Auxiliar Barragem 5, em Nova Lima; Diques 3 e 4
CONCENTRAÇÃO MAGNÉTICA NÃO USA ÁGUA
(Sistema Pontal); e Barragem Ipoema, em Itabira.
Em outra frente, a Vale trabalha para eliminar totalmente o uso
Segundo Nunes, 90% das barragens deste tipo serão eliminadas
de barragens em suas operações. Já está em construção, por exematé 2029 e 100% até 2035. Os investimentos nesse trabalho são calplo, a planta de concentração magnética de minérios de baixo teor
culados em R$ 10 bilhões. “Ao mesmo tempo, as ações preventivas,
de ferro, sem uso de água, desenvolvida pela Vale com a tecnologia
corretivas e de monitoramento das barragens têm sido intensificaNew Steel, na mina Vargem Grande, com start up previsto para 2023.
das, permitindo o aumento da segurança até que as etapas preparaA NewSteel foi adquirida pela Vale no fim de 2018.
tórias e de engenharia para a descaracterização sejam concluídas”,
A concentração magnética a seco dispensa o uso de água no proreforça Nunes.
cesso de concentração do minério de baixo teor, o que permite que o
Embora não tenha apresentado o plano de descaracterização de
rejeito gerado seja disposto em pilhas como estéril.
todas as barragens ao ANM, Quinino Nunes justifica que “as 23 barAs outras duas plantas similares em Minas Gerais (mina Fábrica e
mina Fazendão) estão em fase de projeto e aprovação para licenciamento ambiental.

Dique Rio de Peixe, em Itabira, teve o processo de
descaracterização concluído em 2020
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QUATRO PLANTAS DE FILTRAGEM DE REJEITOS
Em março de 2021, teve início a operação da planta filtragem de rejeitos do Complexo Vargem Grande, a primeira de quatro plantas de filtragem que serão instaladas nas operações da empresa em Minas Gerais.
No processo, a água presente nos rejeitos de minério de ferro é
reduzida drasticamente, permitindo que o material seja empilhado
em estado sólido, podendo eliminar o descarte em barragens.
Dessa forma, a empresa bateu com um ano de antecedência a
própria meta de chegar a 70% de sua produção de minério de ferro
sem uso de água – em 2015, esse percentual era de 40%.  A previsão
inicial divulgada pela companhia era 2023.

BARRAGENS

DE

REJEITOS

A complexa engenharia de descaracterização

A primeira das cinco barragens à montante da Vale a ser descaracterizada neste ano é o Dique 4 do Sistema Pontal, em Itabira. Sem
receber rejeitos desde 2014, a estrutura encontra-se atualmente no
nível de emergência 1, em uma escala que vai até 3, quando o risco
de rompimento é considerado iminente. O reservatório tem 3,7 milhões de toneladas de rejeitos.
As obras começaram no dia 7 de fevereiro. A primeira etapa
do trabalho contemplou a limpeza do local com retirada de vegetação, seguida da instalação de equipamentos de monitoramento,
pois tratam-se de ações complexas que requerem medidas rigorosas de segurança.
Na sequência, é feito o bombeamento de águas superficiais e a
construção de canais periféricos. Os trabalhos contemplaram também o reforço do maciço, aumentando a estabilidade para que as
intervenções seguintes ocorram com mais segurança.
Após a estabilização da estrutura, é feita a descaracterização com
a reconformação do terreno, remoção parcial ou total dos rejeitos.
Posteriormente deve ser feita a revegetação para reintegração ao
ambiente local.
A Vale esclarece que estes projetos estão sujeitos a revisão e são
acompanhados pelos órgãos competentes e por auditorias técnicas
independentes do Ministérios Público.

Dique 4 do Sistema Pontal, em Itabira: obras de descaracterização
começaram em fevereiro

trabalhadores e permitir o acesso seguro às barragens que serão
eliminadas, especialmente para aquelas que estão em nível de alerta mais crítico”, diz Miana.
Ele reforça o compromisso assumido pela Vale em 2019, “de eliminar todas as barragens a montante da empresa no Brasil no menor prazo possível, tendo como premissa a segurança das pessoas
e do meio ambiente”.
Atualmente, 39 operadores e motoristas e três instrutores estão
habilitados e capacitados para desempenhar a função remota dos
equipamentos no campo. Cláudya Haissa Amaral de Souza, 30 anos,
ex-professora e mãe de dois filhos, é uma das operadoras habilitadas.
Ela era motorista de caminhões fora de estrada convencionais e,
desde o começo do uso da tecnologia, integra o time de operadores remotos de caminhões rodoviários.
“É uma grande vantagem trabalhar em um ambiente seguro. Atuar na descaracterização da barragem é uma forma de
ajudar e contribuir para o aumento da segurança das estruturas da empresa. É um compromisso muito sério, mas quando
se tem amor pelo que faz, você quer sempre mais, quer crescer e evoluir”, conta.
COMO FUNCIONA O SISTEMA REMOTO
A tecnologia de operação remota funciona por meio de
comunicação por rádios, antenas e repetidores de sinal conectados por cabos de fibra ótica, em circuito redundante. Isso significa
que se houver falha na fibra óptica, há um sistema reserva pronto
para operar.
Além disso, um sistema de no breaks e baterias estruturado protege o Centro de falhas no fornecimento de energia elétrica ou picos
de tensão, com tempo de autonomia suficiente para o desligamento
seguro dos equipamentos em campo, que também passam por inspeções diárias com objetivo de reduzir os riscos de falhas mecânicas.

Planta de filtragem de rejeitos no complexo Vargem Grande, em Nova Lima

Máquinas operadas de BH executam tarefas
em áreas de risco

Remover rejeitos, bombear as águas superficiais, construir canais
periféricos… Descaraterizar uma barragem é um trabalho arriscado,
especialmente quando ela se encontra em nível de emergência. Para
evitar riscos potenciais para os trabalhadores, a Vale tem investido
em tecnologías para operação remota de máquinas e equipamentos.
Sem operador a bordo, caminhões, tratores e escavadeiras removem e transportam rejeitos e entulho nas áreas das barragens. As máquinas são operadas a partir do Centro de Operações Remotas, instalado pela Vale em Belo Horizonte (MG), em um ambiente seguro.
As operações de descaracterização da barragem B3/B4 são efetuadas e comandadas de lá e as próximas a migrar serão as da barragem
Sul Superior, que já são executadas por equipamentos operados remotamente a partir de centro montado na mina, fora das áreas de risco.
Segundo Carlos Miana, gerente executivo de Descaracterização
de Barragens e Estruturas Geotécnicas da Vale, está em avaliação
o uso dessa tecnologia em outras atividades do programa. “O uso
de equipamentos operados remotamente é uma das soluções tecnológicas que desenvolvemos com suporte de fabricantes e construtoras que atuam no campo, para aumentar a segurança para os
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Funcionários da Vale em Belo Horizonte operam caminhões nas
minas remotamente

INOVAÇÃO E PIONEIRISMO
DISPOSIÇÃO DE REJEITOS SEM BARRAGENS
ENGENHARIA E
CONSULTORIA

GEOTECNIA, RECURSOS HÍDRICOS, MEIO AMBIENTE,
GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA DE BARRAGENS

FILTRAGEM DE REJEITO NA ALUNORTE DESDE 2012

PROJETO DE SECAGEM DE REJEITOS NA MRN DESDE 1992
PROJETO DE EMPILHAMENTO DRENADO DESDE 1997

SYSDAM - TODAS AS INFORMAÇÕES QUE
VOCÊ PRECISA EM UM SÓ LUGAR

pimentadeavila.com.br
Alameda Oscar Niemeyer, 420, Vale do
Sereno, Nova Lima, MG, CEP: 34.006-056
Telefone: +55 31 3286-1711
pimentadeavila@pimentadeavila.com.br

O SYSDAM é um Sistema computacional de apoio
à gestão de segurança de barragens, desenvolvido
pela PIMENTA para organização das informações
de segurança, suporte às avaliações e auxílio
à operação das barragens, com a constante
atualização do Plano de Segurança de Barragens,
Plano de Ação de Emergência, Plano de mitigação
de riscos e demais informações operacionais e
construtivas relevantes à gestão de barragens.

HERCULANO

Dois tipos de filtragem, barragem descomissionada
e nova mina do Serro que produz em 2023
nados ao filtro prensa, e os maiores seguem para o de cerâmica”,
explica Santos.
Desde que a nova abordagem entrou em operação, em janeiro,
a capacidade instalada de filtragem da Herculano subiu de 450 t/h
para 600 t/h. “Os rejeitos são empilhados de forma ordenada, com
projeto, compactação e umidade ótima. O material sai da filtragem
com cerca de 15% a 16% de umidade, percentual que depois chega
no 12% a 13% no próprio ambiente”, afirma o gerente da mineradora.
Segundo ele, a pilha é monitorada com instrumentação, drenagem
superficial e acompanhada sistemáticamente. “Temos uma equipe
dedicada a esse trabalho.”

Fotos Washington Alves/Light Press

Com o fim das barragens no horizonte da mineração, selecionar
as tecnologias mais apropriadas para o desaguamento de rejeitos exige, antes de tudo, conhecimento das propriedades físicas e geoquímicas desse material.
Na Herculano Mineração, em Itabirito (MG), essa premissa norteou o desenvolvimento de um novo modelo de tratamento de rejeitos que, além de dispensar a necessidade de barragens, como exige a
legislação, leva em conta diretamente a granulometria dos resíduos.
Desde janeiro deste ano, os rejeitos mais finos do minério beneficiado pela empresa em Itabirito seguem para a nova planta industrial equipada por filtros prensa. Já os mais grossos são direcionados
para a planta dotada de filtros de cerâmica. O objetivo é otimizar o
processo, aproveitar o melhor de cada equipamento conforme suas
características e do material processado.

Correias transportam os rejeitos já filtrados que serão empilhados a seco

“Hoje a gente tem um processo diferente. A maioria faz a filtragem com filtro prensa, que deixa um pouco de umidade a mais do
que se consegue performar no filtro de cerâmica. E em vez de consumir água, a gente só reutiliza, porque 92% é reaproveitado, só se perde água por evaporação”, afirma o diretor geral da Herculano, Marco
Aurélio Herculano.
O gerente de Produção e Processos, engenheiro César Santos,
lembra que a empresa foi uma das primeiras do país a trabalhar com
filtro a vácuo de cerâmica. Implantada em 2017, essa tecnologia tem
como vantagem o baixíssimo consumo de energia, 90% menor que
em um sistema de filtragem convencional - além de secar a polpa
para que ela possa ser empilhada a seco e, assim, dispensar a construção de barragem.
Porém, os filtros de cerâmica não têm um desempenho tão eficaz
com alguns tipos de materiais mais finos, como os mais argilosos ou
com teor de manganês alto. A partir desta constatação prática, os
engenheiros da Herculano começaram a buscar um sistema que pudesse compensar essa diferença.
“Nós, então, classificamos os rejeitos em ciclonagem, com
um corte de 44 micra. Os grãos menores que 44 micra são desti-
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BARRAGEM DESCOMISSIONADA
Embora o investimento na nova planta de filtros prensa seja recente, foi em 2017 que a Herculano deu o start em um projeto que a
transformaria em uma da poucas mineradoras a chegar no dia 25 de
fevereiro passado dispondo totalmente seus rejeitos conforme determina a lei estadual em Minas Gerais.
Com a implantação dos filtros de cerâmica, naquele ano, a empresa iniciou o descomissionamento da barragem B1, que recebia a
polpa gerada na planta de Itabirito.
“Sobre a barragem B1, nós começamos o processo antes mesmo de virar uma questão legal, retomamos o descomissionamento
da barragem em abril em 2017. Vamos chegar no dia 25 de fevereiro
com aprovação da barragem descaracterizada. Então a gente cumpriu o prazo”, disse Marco Aurélio Herculano à revista Minérios e Minerales, uma semana antes da data.
“No nosso site de Itabirito a premissa de produção já é filtragem
do rejeito do concentrado, fazemos a recuperação de 92% da água
utilizada no processo. Agora nos novos investimentos que estamos
fazendo, necessariamente o empreendimento tem que viabilizar o
processo ou com filtragem ou a seco, que é o caso do projeto do
Serro”, acrescenta o diretor geral da companhia.
SERRO COMEÇA PRODUZINDO HEMATITA
Herculano se refere a uma nova planta que está sendo construída
em Serro, cidade localizada a 325 km à nordeste de Belo Horizonte.

Filtros de cerâmica a vácuo têm consumo de energia até 90%
menor, segundo mineradora

TRATAMENTO

DE

REJEITOS

preendimento será necessário instalar uma planta de concentração.
Quando entrar em produção, a mina de minério de ferro tem previ“Nesse caso precisamos escavar o minério e separar o rejeito. Esse
são de produzir 1.500.000 t/ano a seco, sem uso de água.
rejeito seria filtrado e disposto a seco também. Ou seja, o processo
“Nesse projeto, a gente deve entrar em operação no final deste
seria a úmido”.
ano ou início de 2023, apenas com britagem e peneiramento, sem a
A Herculano está concluindo a construção de uma outra planta de
geração de resíduos, seco ou úmido. Para investirmos hoje em minebritagem, que será operada totalmente a seco, no próprio sítio de Itaração, entendemos que é premissa a não instalarmos mais barragens.
birito. A previsão de start é abril deste ano. E também está expandinÉ isso que o setor está demandando”, afirma o empresario, cujas jado a capacidade de concentração no local.
zidas estão situadas no local denominado
O gerente de Produção e Processos,
Fazendo Céu Aberto, município de Serro,
Cesar Santos, calcula que, quando a nova
estado de Minas Gerais.
planta de britagem e a unidade do Serro
O eng. César Santos acrescenta que a
estiverem em funcionamento, a produplanta não utilizará água por se tratar de
ção total da empresa deve saltar de 3,7
exploração de hematita, que já possui o
milhões t em 2021 para 6 milhões de t
teor final do produto. Portanto é só britar
de minério de ferro em 2023. Para 2022,
e peneirar, diz ele.
as projeções indicam uma produção de 4
Quando, ao longo do tempo de opeVista da planta de beneficiamento de minério e
milhões de t de granulado, hematitinha,
ração, a cava for se abrindo e for possífiltragem de rejeitos
pellet e sinter feed.
vel lavrar o itabirito, nessa fase do em-

Polpa de rejeitos que é bombeada
para os filtros prensa na Herculano

Rejeitos passam pelos filtros prensa,
formados por placas com tecidos

Torta de rejeitos é liberada por
bateladas

Rejeito já filtrado segue para
a disposição a seco e posterior
empilhamento
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BEMISA

Novo sistema de filtragem já colhe resultados
após um ano de operação
Menos de dois anos após a implantação do novo sistema de filtragem, a Bemisa registrou um crescimento expressivo de recuperação
em massa total de 76% para 81%, levando a um menor custo de produção, maior vida útil do depósito e menor volume de rejeito gerado.
Também devido ao novo processo, foi possível eliminar a utilização das baias de contenção para recebimento de rejeito do processo
de beneficiamento de minério, reduzindo drasticamente o impacto
ambiental gerado. Vale reforçar que a empresa recupera 95% da água
utilizada no processo de beneficiamento de finos de minério de ferro,
tornando o processo mais sustentável e eficiente.
“A Bemisa, amparada por pesquisa e desenvolvimento, contribui
para uma operação com o menor impacto ambiental possível através das inovações tecnológicas apresentadas neste projeto”, afirma
a empresa.
Em 2021, a Bemisa submeteu um artigo técnico sobre o projeto
e foi premiada na categoria “Tratamento e Barragem de Rejeitos”, no
23º Prêmio de Excelência da Indústria Minero Metalúrgica, realizado
pela Revista Minério & Minerales.

COMO FUNCIONA O SISTEMA
Implantado em escala industrial em 2020, o projeto de beneficiamento e filtragem do rejeito em polpa consiste na implantação
de mais uma etapa de separação magnética do rejeito, que em um
segundo momento é direcionado para uma bateria de ciclones, onde
o underflow alimenta uma peneira desaguadora e o overflow é encaminhado a um novo cone desaguador, o qual, por sua vez, alimenta
um filtro prensa. Esse circuito, além de gerar um aumento da recuperação em massa de aproximadamente 5%, propiciou a utilização de
um filtro de menor tamanho levando a redução do Capex no projeto.

COMO FOI DESENVOLVIDO O PROCESSO
Para desenvolver o novo processo e viabilizar o empilhamento do
material gerado na operação pós-extração, foi necessário primeiro
analisar a concentração do rejeito.
Fernando Teodoro, gerente de Planejamento e Processo da Bemisa, e Marcelo Medeiros, gerente geral de implantação, explicam que
coletaram 200 quilos de rejeitos, do tipo hematita e itabirito, e que
para essas duas amostras, foi possível desaguar 95% da massa, sendo
o restante direcionado à baia e, posteriormente, ao filtro.
“Os ensaios de concentração foram executados com duas amostras de hematita e itabirito, assim, se considerou
ensaio em duas etapas de separação magnética, ciclonagem e desaguamento em peneira. Em paralelo,
realizamos ensaios de separação magnética em bancada, para a contraprova dos resultados obtidos inicialmente”.
Segundo eles, os ensaios chegaram a atingir capacidades da ordem de 100 kg/m2 h, com umidade
abaixo de 23%, o que é considerado um excelente valor para a operação.
Os responsáveis partiram, então, para a implantação do projeto em escala industrial. Nesse novo
processo, a planta passou a operar com os dois minérios, através do balanço calculado, realizando pequenos ajustes em função da variação das massas e
dos teores alimentados, ou, ainda, com minérios de
características intermediárias em relação a esses dois
extremos.
O rejeito magnético da planta da concentração
é encaminhado por gravidade ao platô 314 através
do rejeitoduto existente, onde foi instalada a bomba
booster e é recebido por um conjunto de caixa e bomba de polpa.
Fotos Bemisa/Divulgação

Com uma produção anual de 2 milhões de toneladas de minério
de ferro, a operação da Bemisa na Mina Baratinha, no Vale do Aço
(MG), já está colhendo os resultados de uma mudança profunda em
seus processos.
Em 2018, a empresa decidiu substituir o sistema de baias de rejeitos em sua operação - no qual todo o rejeito de polpa era destinado a
um cone desaguador e, posteriormente, a baias de deposição (bacias
de sedimentação sequenciais) para perder a umidade naturalmente
- por um novo modelo.
Começou então a pesquisar por um novo processo produtivo,
tendo em vista a segurança de seus colaboradores, o aumento da eficiência de sua produção e os cuidados com o meio ambiente, e com
os seguintes objetivos: recuperar o máximo de água contida na polpa
(pelo menos retirar 80% da umidade para que depois a polpa pudesse ser descartada de forma sólida, viabilizando o empilhamento da
mesma) e também melhorar a eficiência das etapas de concentração
para aumentar a recuperação em massa do ferro, reduzindo, assim, a
quantidade de rejeitos.

Vista aérea das operações da Bemisa na mina Baratinha, no Vale do Aço
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O rejeito então é bombeado para a deslamagem, composta por
uma bateria de 04 hidrociclones de 8 baterias, para que seja feita a
separação dos finos que são encaminhados através do overflow para
o cone desaguador.
O underflow da deslamagem será encaminhado para a peneira
desaguadora, onde será realizado o desaguamento do rejeito que então é encaminhado para uma pilha de rejeito desaguado através da
correia transportadora.
O undersize dessa peneira será direcionado para o conjunto caixa
e bomba de polpa que alimenta os hidrociclones, fechando o circuito
da deslamagem. No cone desaguador será feita a primeira recuperação de água do sistema e o underflow do cone será bombeado para
as baias existentes nesse platô.
FILTRAGEM
Os processos da filtragem, assim como o desague, foram posicionados estrategicamente sobre o platô, onde se encontra a bomba
do booster de água recuperada das baias. Após parte do rejeito ser
desaguado, como já apresentado, a parte mais fina desse fluxo será
enviada ao novo cone desaguador.
Ao ser realizada somente a primeira etapa, o overflow do novo
cone desaguador será responsável pela recuperação de parte da água
do sistema e o underflow deverá ser encaminhado às baias desse platô, onde também acontece a recuperação de parte da água.
Após a colocação em operação da etapa de filtragem (Fase 2),
o underflow do cone é bombeado para a caixa agitada instalada no
prédio do filtro que, posteriormente, alimentará o filtro.

Bemisa implantou mais uma etapa de separação magnética dos rejeitos

No prédio do filtro, uma caixa agitada funciona como pulmão do
filtro. Esse tanque foi desenvolvido e projetado para comportar três
ciclos do filtro.
Duas bombas são responsáveis pela alimentação do filtro prensa,
em alta pressão. A água recuperada do filtro é bombeada para o tanque de água recuperada. A torta de rejeito será depositada em uma
baia de concreto sob o filtro e removida por pás carregadeiras.
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Duas estruturas seguem em descomissionamento
água) ocorreria ao longo da construção do aterro, trazendo maior
segurança futura para a obra.
Para construção do aterro de fechamento da obra estão previstos
cerca de 200.000 m³ de estéril e cake (rejeito filtrado) provenientes
da pilha de estéril localizada em Turmalina, o que contribui também
para o aumento da vida útil da pilha.
A empresa informou que, acima do aterro, será construída uma
camada de areia para conduzir eventuais fluxos de água para poços
de captação. A impermeabilização do reservatório conta com a instalação de 140.000 m² de geomembrana soldada ao mesmo material
que impermeabiliza o fundo da barragem, fazendo com que todo rejeito fique isolado do meio ambiente de forma permanente.
Acima da geomembrana será executada a camada de solo para
crescimento de vegetação e canais de condução de água. Além disso,
para monitorar a estrutura são previstos medidores de nível d’água,
piezômetros, e marcos superficiais.
Fotos Jaguar Mining/Divulgação

A Jaguar Mining iniciou no ano passado o processo de fechamento de duas de suas barragens em Minas Gerais: Moita e Turmalina,
dentro de seu plano de não mais utilizar essa forma de descarte de
rejeitos no longo prazo.
No caso de Turmalina, localizada na Unidade MTL, em Conceição
do Pará, os trabalhos começaram em outubro de 2021, após a empresa cessar o envio de rejeitos para a barragem em 27 de setembro.
Na fase inicial, foram feitos os trabalhos de impermeabilização do
reservatório com geomembrana, etapa que consumiu investimentos
de R$ 20 milhões. As demais fases estão previstas para este ano e
para 2023.
O eng. Sérgio Gonçalves Carnielle, da Jaguar, explica que, na sequência, está sendo feito o envelopamento da barragem e a construção de dispositivos de drenagem para viabilizar a estabilização física
da estrutura, além direcionar o escoamento das águas de chuva na
região do reservatório. Essa medida permitirá que a estrutura não
acumule volume adicional d’ água.

Planta do complexo Turmalina, onde fica a barragem de mesmo
nome, em Conceição do Pará

Previstas para serem concluídas em 2023, as fases posteriores
contemplam a adequação do canal de cintura, a construção de camada de aterro para implantação de cobertura vegetal, canal central de
drenagem e regularização da crista da barragem. “A estrutura segue
sendo inspecionada por empresa especializada, atendendo à rotina
legal”, destaca Carnielle.
Como escopo do projeto de fechamento da barragem Turmalina,
foi feito o serviço de escavação e transporte de material para reativação da câmara de emergência em MTL. Ela passará a absorver
e armazenar o excedente de água da Planta Metalúrgica, que será
bombeada através de 1,2 km de tubulação para tratamento industrial, retornando ao Rio Pará dentro dos padrões legais. A obra de
reativação da câmara, com duração de três meses, contou com escavação de cerca de 32 mil metros cúbicosm3, e foram utilizados 7,8 mil
m² de geomembrana e geotêxtil para impermeabilização. A capacidade da câmara é de 25 mil m³.
PROJETO TEVE ATERRO EXPERIMENTAL INSTRUMENTADO
O engenheiro de projetos da Jaguar, Renato Santos, afirma que,
por se tratar de uma obra sobre rejeitos depositados, foi proposto,
inicialmente, um aterro experimental instrumentado para avaliar o
comportamento do rejeito sob aplicação de carga, tendo sido possível observar que a maior dissipação da poropressão (pressão de
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PROCESSO NA BARRAGEM MOITA
COMEÇOU EM JUNHO DE 2021
Diferentemente da represa de Turmalina, a barragem Moita, que
fica em Caeté, Minas Gerais, está em processo de fechamento desde
junho de 2021, mas isso está sendo feito concomitante à disposição
de rejeito filtrado na estrutura. A previsão para fechamento completo
da barragem é 2025.
Para aumentar o volume útil na estocagem de rejeitos e preparar
a Barragem de Moita para o seu fechamento, a Jaguar instalou, no
ano passado, uma planta de filtragem para substituir a disposição dos
rejeitos em polpa pelo rejeito filtrado. A planta tem dois filtros do
tipo prensa que operam em batelada.
O objetivo foi otimizar o sistema de disposição de rejeito da lixiviação da unidade CCA/RG, em Caeté/MG.
A Barragem de Moita foi construída em 2009 e recebe resíduos
de minério de ouro provenientes do beneficiamento realizado na
planta metalúrgica da unidade da empresa.
A planta de filtragem de rejeito da lixiviação foi projetada para operar por um mínimo de 5 anos, com 90% de disponibilidade operacional,
equivalente a uma capacidade de 6 t/h ou 47.304 toneladas por ano.
O circuito compreende a área de espessamento, tancagem, filtragem e uma estação de tratamento de efluentes industriais. Desta
forma, a Jaguar garante que todos os potenciais contaminantes ambientais sejam completamente neutralizados e contidos no processo,
sem riscos ao meio ambiente e comunidades ao longo do tempo de
armazenamento, que ocorrerá em área controlada.
Em relação à disposição do rejeito, é prevista a acomodação total
de 104.634 m³ de rejeito filtrado ao longo de 46 meses. Este rejeito
filtrado será disposto acima do rejeito já depositado hidraulicamente
nos últimos anos.
A previsão média de altura do enchimento é de 3 m dentro do reservatório, obedecendo a cota mínima necessária para o fechamento
da barragem e condução de água de chuva que não terá contato com
o rejeito. Após a disposição do material filtrado, o mesmo será envelopado com geomembrana e posterior cobertura de solo orgânico e
plantio de grama.
Em parceria com a empresa Tetra Tece, foi elaborado o projeto

BARRAGENS
de enchimento e cobertura da Barragem de Moita, contemplando
disposição do cake (rejeito filtrado), além da impermeabilização, revegetação e recuperação ambiental da área.
Trata-se de um projeto contemporâneo, que reúne a necessidade do setor de mineração em substituir a operação com barragens
por processos mais modernos e, ao mesmo tempo, garantir o fechamento adequado da Barragem.
O encerramento de atividades de barragens classe I (rejeitos perigosos) representa um desafio, visto que a existência de uma camada impermeabilizante (membrana) constitui um limitante para uma
série de processos de fechamentos convencionais.
Diante disso, o conceito geral do projeto é a instalação, considerada inovadora em uma barragem de rejeitos, de geodrenos verticais
(aprox. 4.500 geodrenos / 35.000 m) ao longo de todo o reservatório
atual e que, associados a um colchão drenante horizontal e ao aterro
compactado de rejeito filtrado, promoverão a aceleração do adensamento do rejeito depositado atualmente na barragem pelo método hidráulico e, consequentemente, do ganho de resistência deste material.
É previsto também para o fechamento a construção de dois poços de bombeamento no interior do reservatório, a fim de rebaixar o
nível da água no interior do rejeito depositado. Durante a execução
do projeto serão instalados piezômetros, placas de recalque e manta geotêxtil não tecido sobre o colchão drenante. O processo compreende, ainda, entre outras etapas, a instalação da geomembrana
de impermeabilização sobre o aterro de rejeito filtrado e, sobre esta,
a manta geotêxtil, não tecido de proteção, e acima deste será executado uma camada de aterro com vegetação.

DE

REJEITOS

O acompanhamento do comportamento geotécnico da barragem
será realizado por meio de instrumentos automatizados instalados
nos rejeitos que geram informações em tempo real (12 piezômetros,
nove placas de recalque e dois poços de monitoramento no maciço).
Além das atividades preliminares, o projeto é composto por quatro etapas que serão executadas até 2025. As atividades ocorrerão no
sentido da crista para o fundo do reservatório de forma progressiva,
ou seja, o final de uma etapa delimitará o início da outra.
Como o fechamento da barragem está sendo realizado progressivamente, será possível reduzir a área de contribuição das
chuvas, garantindo um volume de amortecimento seguro frente à
passagem de cheias.
Além disso, o fato de a barragem continuar em operação permite
que os custos do fechamento sejam otimizados, visto que os estudos
foram desenvolvidos considerando todas as premissas ambientais e
de engenharia, de forma que o projeto final detalhasse não somente
a metodologia de fechamento, mas também a forma de reincorporação da barragem ao meio ambiente.

Mina da Jaguar Mining em Conceição do Pará, em Minas Gerais
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LGA investe para dobrar sua produção de minério Fe
rações de minérios de alto teor. Então a gente acredita
Uma das primeiras empresas do Quadrilátero Ferríque independentemente do momento de mercado, os
fero a tratar 100% de seus rejeitos com filtragem e empiprodutos de alto teor sempre serão valorizados”, diz ele.
lhamento a seco, a mineira LGA alcançou em 2021 a proO executivo reforça que a perspectiva é de um setor
dução de 1,5 milhão de toneladas de minério de ferro
ainda demandado em 2022. “Mesmo com todos os prode alto teor em sua planta em Congonhas, Minas Gerais.
blemas ambientais que estamos vivendo, principalmenComo o volume é o limite de sua licença de produte em algumas operações no Brasil, nós entendemos que
ção, a LGA projeta repetir o número este ano, mas está
o mercado ainda não estará ofertando a demanda ainda
desenvolvendo seu projeto de expansão que poderá
existente por minério de alto teor. Portanto, esperamos
aumentar significativamente sua produção de minério
Paulo Soares Toledo
um ano de mercado ainda valorizado, e essa curva irá se
de ferro de alto teor até 2024, chegando a 3 milhões
acomodar a partir do momento em que a pandemia e seus reflexos
de toneladas.
reduzirem o impacto sobre as cadeias produtivas.
A expansão vai representar um investimento superior a R$ 100
milhões, segundo o diretor-executivo da LGA, Paulo Soares Toledo.
NOVA PLANTA DE FILTRAGEM
“Não podemos ficar parados no tempo. Temos como política “investir
Enquanto aguarda o sinal verde dos órgãos ambientais para seu
em melhoria operacional contínua, buscando sustentabilidade para
projeto de expansão, o Grupo prevê investimentos em outras operao longo prazo e retenção de novos e jovens valores”. Aliado a isso,
ções já neste ano. Além do start up de mina no quadrilátero ferrífero,
vemos um ambiente de mercado favorável”, afirma o executivo.
destaca-se a ampliação de sua planta de filtragem, que ocupará uma
A empresa produz atualmente quatro tipos de minério de ferro: sinárea de 800 m2 dentro do próprio complexo.
ter feed, hematitinha e dois tipos de concentrados, que representam
A empresa opera atualmente com dois filtros de 101 placas de
0% do total e são destinados principalmente ao mercado de exportação.
tecido cada um - 99 móveis e duas fixas. Cada equipamento ocupa
Paulo Soares lembra que a China consome cerca de 1,6 bilhão
uma área de 625 m2 e tem capacidade de tratar entre 50 a 60 t/h de
de toneladas de minério de ferro todo ano. E portanto, “o que vai
rejeitos. Na nova planta, formada com placas com membrana, esse
ser fator de aquecimento ou desaquecimento do mercado serão as
volume pode chegar a 65 t/h processados de forma contínua.
políticas que o governo chinês adotará quanto ao aquecimento de
O sistema de filtragem da LGA, implantado pela fabricante chinesua economia” .
sa Jing Jin, funciona da seguinte forma: após a separação do minério,
De fato, o gigante asiático tem sido ora o calcanhar de Aquiles do
os rejeitos são levados ao espessador, onde é formada a polpa. Esse
setor, ora a tábua de salvação. No ano passado, o freio imposto pelo
material passa por um tanque agitador antes de ser encaminhado,
governo chinês aos setores siderúrgico e de construção, por razões
por meio de bombeamento, para o filtro prensa. Este, por sua vez,
ambientais, impactou os preços do minério de ferro, afetando gloretira em torno de 85% da água dos rejeitos, que passa por um trabalmente o setor, inclusive no Brasil. Agora, a expectativa é de um
tamento antes de ser novamente aproveitada no processo produtivo
movimento na direção contrária, de estimular a economia.
- 95% da água é reutilizada.
Paulo Soares diz que alguns posicionamentos recentes indicam a
Retirado o líquido, o filtro libera, por bateladas, as chamadas torintenção da China em fomentar a expansão da economia e do setor
tas de rejeito seco, que são posteriormente transportadas para um
imobiliário, o que vai demandar mais insumos para a produção de
terreno onde são empilhadas.
aço. “Mas temos a estratégia de investir em processos e novas opeO novo sistema de filtragem da LGA começou a ser operado em 2016, logo após o
maior desastre ambiental da história brasileira, em Mariana (MG), evidencia o colapso
do modelo de mineração baseado no uso de
barragens de rejeitos.
“Até 2015 operávamos o sistema de
baias, onde era feita a decantação do rejeito, eliminando boa parte da lama gerada no
processo. Embora muito utilizado pelas mineradoras do Quadrilátero Ferrífero, era um
método limitado, no qual não se conseguia
retirar a umidade a ponto de permitir o empilhamento a seco”, explica o diretor geral
da LGA, Paulo Soares Toledo.
Segundo ele, foi decisiva para o investimento a necessidade de ganhar eficiência
e, ao mesmo tempo, ter uma operação mais
Planta da LGA, em Congonhas, produz 1,5 milhão de t de minério de ferro de alto teor
limpa e segura.
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AngloGold acelera projetos de filtragem a seco nas minas
ganhar outros usos, a exemplo de
Produzir 15 toneladas de ouro
servir como matéria-prima na consgera de 5 milhões a 6 milhões de totrução civil.
neladas de rejeito. Com essa estimaA planta de Crixás agora procedetiva no radar de suas minas em 2022,
rá à descaracterização da barragem
a AngloGold Ashanti está acelerando
Serra Grande, que será preenchida
a modernização de seus sistemas de
com rejeito seco e solo. “Ao longo
filtragem. O objetivo é chegar a 100%
dos próximos quatro anos, o reserdos rejeitos filtrados e empilhados a
vatório passará por essa transição
seco ainda neste ano.
e posteriormente será integrado ao
Em setembro de 2021, a empreambiente por meio da revegetação”,
sa divulgou um investimento de R$
explicou Lilian dos Santos, especialis1,6 bilhão para a implantação das
ta em Geotecnia, em relatório publimudanças de processo. “A AngloUnidade da AngloGold em Serra Grande, localizada em
Crixás (GO)
cado no site da empresa.
Gold Ashanti decidiu implementar
O balanço publicado pela emprea metodologia de disposição a seco
sa mostra que, em Serra Grande, a produção foi de 18 mil onças a um
de rejeitos em meados de 2017/18. O processo está previsto para se
custo total cash de US$ 1.388/onça para o terceiro trimestre de 2021,
encerrar em 2022, sendo que, apenas em 2021, o investimento foi de
em comparação com 31 mil onças a um custo total cash de US$ 610 /
R$ 765 milhões”, disse à Minérios e Minerales o vice-presidente da
onça no mesmo período do ano passado.
AngloGold Ashanti Brasil, Camilo Farace.
Segundo o balanço, a produção diminuiu com relação ao ano
A unidade de Serra Grande, localizada em Crixás, em Goiás, foi a
anterior devido à menor tonelagem resultante de vários atrasos no
primeira a concluir a mudança. A planta conta com três filtros, sendo
acesso às frentes de lavra da mina, bem como menores teores de
dois operacionais e um como reserva.
alimentação. O desempenho da produção no trimestre também foi
Farace explica que a AngloGold trabalha com três tecnologias
impactado por aspectos operacionais de estabilização durante o copara a filtragem de rejeitos. As mais antigas são as baias de desaguamissionamento do novo processo de filtro, em andamento ainda no
mento, que foram escavadas em solo impermeabilizado onde a água
período.
começa a ser filtrada.
As operações da AngloGold no Brasil têm sete barragens de rejei“Temos também os filtros compostos por discos cerâmicos, que
tos, sendo a de Serra Grande com alteamento a montante. A empresa
operam por diferença de pressão/capilaridade. E os filtros prensa,
não divulgou os investimentos para o projeto de descaracterização,
que são placas revestidas por um tecido onde o rejeito é injetado de
apenas que eles não estão incluídos no valor previsto para o projeto
maneira diferente de capilaridade. O rejeito fica aderido no tecido,
de empilhamento a seco. Os planos da empresa são de concluir o
e as placas absorvem o líquido, que é descartado”, diz o vice-presiprograma de descaracterização em 2023.
dente. A capacidade de drenagem para ambos os tipos de filtros é
de aproximadamente 110 toneladas de rejeito por hora, 24h por dia,
ESTÁGIO DAS OBRAS DE FILTRAGEM NAS DEMAIS MINAS
sete dias por semana.
Na Mina Cuiabá, em Sabará (MG), a segunda filtragem avança no
De acordo com o Farace, a água que resulta dos processos de
comissionamento e já está em operação. Segundo Farace, um terfiltragem é recirculada para aproveitamento na planta metalúrgica
ceiro filtro está sendo implantado para complementar o processo de
e nas operações de mina. O objetivo é reduzir cada vez mais a nesecagem do rejeito. A obras civis foram concluídas em novembro de
cessidade de captação de água externamente. Já os rejeitos podem
2021 e a pré-montagem das estruturas metálicas já começou.
As outras duas são:
a) Planta Queiroz (Nova Lima/MG): a implantação da filtragem
em Queiroz está com as obras civis em fase de conclusão e a montagem eletromecânica está em andamento.
b) Córrego do Sítio (Santa Bárbara/MG): o segundo filtro foi instalado em dezembro de 2021 e já está em plena operação. A montagem
eletromecânica do terceiro filtro está em andamento e o filtro quatro
já foi entregue na unidade.

PRODUÇÃO DE OURO
Serra Grande: 113,9 mil onças (2020)
Cuiabá: 261 mil onças (2020)
Plana reaproveita praticamente toda a água resultante do processo

CDS: 100,9 mil onças (2020)
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Ramp up da nova planta de filtragem – e fim
de descarte em barragens
Fotos Usiminas/Divulgação

Após passar pelo sistema, o rejeito sai com uma
Em meio ao sprint das mineradoras para aposenumidade natural de 14% a 16% e segue para o empilhatar de vez as barragens, a Mineração Usiminas (Musa)
mento a seco.
trabalha atualmente no ramp up da recém-inaugurada
Durante as obras, 600 pessoas trabalharam no local.
planta do seu sistema de disposição de rejeitos filtraAtualmente, 120 profissionais atuam na operação do
dos, o Dry Stacking.
novo sistema.
A unidade fica em Itatiaiuçu (MG) e tem capaciNos projetos futuros que a Mineração Usiminas esdade para filtrar 680 toneladas de rejeitos por hora.
O diretor de
tuda, esse mesmo modelo deve ser adotado. Segundo
Segundo o diretor de Operações da Mineração UsimiOperações
Guilherme Melo, essa é uma tendência que vai “vir muinas, Guilherme Melo, essa marca deve ser alcançada
Guilherme Melo
to forte daqui para a frente”.
nos próximos seis meses.
“Nas outras unidades industriais nós fazemos o desaguamento
Com a inauguração do Dry Stacking, em dezembro de 2021, a
de rejeitos de outra forma, em peneiras e em ciclones. Em parte demineradora desativou a Barragem de Samambaia 0, que foi conslas, usamos o rejeito gerado na própria alimentação da planta de flotruída no modelo de alteamento à jusante e contém 8,5 milhões
tação para fazer o produto final, que é o pellet feed”.
de m3 de rejeitos.
Após destinar R$ 235 milhões ao projeto Dry Stacking, a em“Essa barragem não foi descaracterizada, mas desativada. Esses
presa concentrará os investimentos de 2022 em melhorias de prorejeitos permanecem na estrutura, por terem um teor de ferro muito
cessos e otimização de suas unidades. “Nos próximos seis a dez
baixo. Temos planos de fazer a descaracterização nos próximos anos”,
anos, vamos manter os níveis de produção atuais. A única definiafirma Melo. Ele lembra, no entanto, que essa era a última barragem
ção a respeito dos investimentos em aumento de produção, após
ainda em operação. “A Mineração Usiminas não faz mais a disposição
esse período, é a do Projeto Compacto, no segmento de pellet
de rejeitos em barragens”.
feed”, informou o diretor. Segundo ele, a empresa tem reservas
Guilherme Melo explica que a nova planta de filtragem está
suficientes para manter os níveis atuais de operação.
num processo de aumento gradativo da capacidade, e os rejeitos
filtrados ali vêm da planta de Flotação, que é interligada ao novo
AOS 12 ANOS, MINERADORA TEM RECORDE DE PRODUÇÃO
sistema e produz em torno de 3,5 milhões de toneladas de miFundada em 2010, a Mineração Usiminas tem hoje quatro plannério de ferro por ano. “Essa planta também faz a recuperação e
tas em atividade na Região da Serra Azul, no Quadrilátero Ferrífero
recirculação da água. Nosso índice global de recirculação de água
de Minas Gerais. No ano passado, a empresa produziu 9,1 milhões
está em torno de 95%”, diz ele.
toneladas de minério de ferro, um aumento de 4,6% comparado ao
A empresa optou pela instalação de filtros prensas - são quaano anterior (2020), que registrou 8,7 milhões de toneladas.
tro unidades interligadas ao processo de beneficiamento do minéJá em relação ao último trimestre do ano (4T21), a produção
rio de ferro. Através da filtragem desses rejeitos entre as placas,
da Mineração Usiminas atingiu 2,5 milhões de toneladas, em linha
é eliminada a água que vem junto com a polpa de rejeito. Parte
com o 3T21. No ano de 2021, o ebitda ajustado dessa unidade de
dessa água é destinada ao espessador, onde passa pela etapa de
negócios renovou sua máxima histórica e alcançou R$ 3,5 bilhões,
clarificação, sendo, ao fim do processo, toda a água reaproveitada
superando em 60% o resultado do ano anterior, quando ficou em
industrialmente para outras etapas produtivas dentro da própria
R$ 2,2 bilhões.
planta de Flotação e do Dry Stacking.
As duas plantas do Complexo Oeste, em
Itatiaiuçu, produzem granulado, sinter feed
e pellet feed. Já a Mina Leste, em Mateus
Leme, faz 100% da produção a seco e tem
capacidade de 1 milhão de toneladas ano
de granulado e sinter feed.
E nas instalações do Complexo Central,
a planta de Flotação é exclusiva para a produção de pellet feed, com capacidade próxima de 3,5 milhões de toneladas por ano.
Para 2022, as projeções são de estabilidade nos números. “Mantemos uma perspectiva semelhante de produção à do ano
passado em nossas quatro plantas, com o
ramp up da planta do Dry Stacking.
De toda a produção da mineradora,
Nova planta da Usiminas em Itatiaiuçu tem quatro filtros prensa para o tratamento dos rejeitos
cerca de 20 a 30% é destinado à Usiminas
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Siderurgia, em Ipatinga, enquanto “uma pequena parte”, segundo Melo, é destinada ao mercado interno. Cerca de 50% a 60% da produção é exportada.
Fundada em 2015, a Geothra Geologia e
Geotecnia, conseguiu expandir suas
operações por todo o território nacional,
tornando-se referência em serviços
Geológicos, Geotécnicos e Geofísicos,
sempre buscando a satisfação dos seus
clientes. Possui corpo técnico
multidisciplinar qualiﬁcado, laboratório
geotécnico próprio e equipamentos
de última geração.

RENOVAÇÃO DA FROTA DE CAMINHÕES

Para 2022, os investimentos da Usiminas irão para novos veículos e melhorias operacionais

Os investimentos previstos para este ano são basicamente para a sustentação das operações, diz o diretor de Operações da Mineração Usiminas, Guilherme Melo, sem revelar
os valores.
“Temos investimentos também em segurança, com renovação de frota de caminhões,
sistemas adicionais visando à segurança operacional, como controle de fadiga, simuladores para treinamento dos operadores dos equipamentos. Estudamos ainda algum sistema
para decantação, na verdade, para desaguamento de rejeitos nas demais plantas, como
Oeste e Samambaia”.
NOVE MILHÕES T DE REJEITOS VIRAM PRODUTO COMERCIAL
O diretor de Operações da Mineração Usiminas, Guilherme Melo, diz que as mudanças
no tratamento dado aos rejeitos começaram a serem estudadas em 2016. Antes dessa data, a
Musa havia construído uma planta para recuperar o rejeito das antigas barragens e pilhas de
rejeitos, como passivo ambiental.
“Trabalhamos na construção de uma planta de Flotação que é alimentada 100% por rejeitos, tanto aqueles estocados em forma de pilha ou em barragens. Desde 2014, essa planta
vem produzindo um produto de valor agregado maior através da recuperação desses rejeitos
antigamente estocados. “A planta tem tecnologia capaz de recuperar e enriquecer 9 milhões
de toneladas de rejeito por ano, gerando um produto mais nobre”, destaca ele. Esses resíduos
vinham em parte da Barragem Central, cuja descaracterização está em fase final,
com previsão de ser concluída este ano.
Em 2020, a Mineração
Usiminas finalizou a descaracterização da barragem de
Somisa. O próximo estágio é
iniciar a recuperação e tratamento dos rejeitos depositados na barragem de Somisa,
Pilha de rejeitos filtrados pelo sistema Dry Stacking, da
assim como foi feito com a
planta de Itatiauçu
barragem Central”.

www.revistaminerios.com.br | 19

NOSSOS SERVIÇOS
SONDAGEM
• Sondagem a Percussão • Sondagem a Trado
• Sondagem Rotativa e Mista • CPTU • Vane Test
• Cone Sísmico
INSTRUMENTAÇÃO GEOTÉCNIA
• Piezômetro Casagrande
• Piezômetro de Corda Vibrante
• Poços de Monitoramento • Marco Topográﬁco
• Inclinômetro • Medidores de Nível D’água
• Medidor de Vazão
GEOFÍSICA - GEOLOGIA
• Eletrorresistividade • Caminhamento Elétrico
• GPR - Georadar • Sísmica de Refração
TOPOGRAFIA
• Levantamento Topográﬁco • Topobatimetria
• Geoprocessamento
ENSAIOS LABORATORIAIS
• Ensaios da Caracterização de solos
• Compactação Proctor
• Índice Suporte Califórnia (CBR)
• Cisalhamento • Permeabilidade
• Adensamento Edométrico • Triaxiais CID, CIU e UU
ENSAIOS DE CAMPO
• Direct Push • Ensaio de Perda D'àgua sob Pressão
• Ensaio de Inﬁltração
• Retirada de Amostras Indeformadas

Entre em contato conosco através do e-mail:
comercial@geothra.com
Rua Estoril, 1836, São Francisco
Belo Horizonte/MG
(31) 3426-2394 | www.geothra.com
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Projeto piloto em Juruti adota ponds
e Dry Backfill para rejeitos
O complexo da Alcoa em Juruti, no Pará, em produção há 12 anos, está
implantando um novo modelo de disposição de rejeitos de bauxita que
buscará, a longo prazo, substituir todas as barragens em operação pela empresa na região. Os testes na planta piloto, que consumiu investimentos de
R$ 7 milhões, começam ainda no primeiro semestre de 2022. Dependendo
dos resultados, o modelo será implantando em escala industrial em 2024.
A metodologia Dry Backfill consiste na disposição definitiva de rejeitos secos inertes em áreas já mineradas pela empresa. “Vamos dispor rejeitos na forma de lama em lagos rasos, conhecidos como ponds.
Aguardaremos a secagem natural desse material por evaporação, e perda de uma parcela da água por infiltração. O material, ao final do processo, sai com umidade de 10% a 20%, já em condições de ser empilhado
a seco”, explica o gerente de Geotecnia e Sistemas de Rejeitos da Alcoa
em Juruti, Ernesto Bossi. Diferentemente de uma barragem, os ponds
são escavados, sem barramentos, e possuem dimensões bem menores .

Em Juruti, são oito barragens ativas e uma em construção

Esse projeto começou a ser desenvolvido em 2019, motivado
pela tendência internacional de sistemas mais seguros de disposição
de rejeitos e pelas recomendações do Conselho Internacional de Mineração e Metalurgia, do qual a Alcoa faz parte.
Segundo Bossi, foram feitos testes com outras tecnologias existentes no mercado, como os filtros prensa e as centrífugas, e o custo
corrente do sistema Dry Backfill se mostrou 33% menor.
Hoje a Alcoa faz a disposição de seus rejeitos em barragens. Em
Juruti, são oito barragens ativas e uma em construção. Ernesto Bossi
esclarece, contudo, que tratam-se de reservatórios construídos em
etapa única, sem alteamentos, o que libera a empresa de se adequar
à legislação que exige o fim de barragens de rejeitos como as que se
romperam em Minas Gerais.
“Todas as nossas barragens são construídas em etapa única,
sem alteamentos posteriores. Aproveitamos as cavas exauridas
da mineração e depositamos ali os rejeitos. Sempre a última cava
exaurida vira barragem de rejeitos”, explica êle.
Com a planta piloto do Dry Backfill, o objetivo é substituir todas as
barragens no longo prazo, que vai depender da performance operacional desse novo modelo, segundo Bossi. “Talvez consigamos fazer isso
num horizonte de até 15 anos”, diz ele.
A mina de Juruti está localizada no oeste do Estado do Pará, na
Floresta Amazônica, no Brasil.
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O método de reabilitação da mina é a nucleação, que é pioneiro
na região amazônica, e recebeu reconhecimento recente da revista
Minérios & Minerales.
Fundada em 2006, com operações iniciadas em 2009, a mina de Juruti
possui uma reserva potencial de bauxita de 700 milhões de toneladas métricas. Sua taxa operacional atual é de 7,5 milhões de toneladas por ano
(6,5 milhões de toneladas métricas secas) de bauxita de alta qualidade.

Poços de Caldas adota filtragem testada na Australia

Em sua jornada por mais sustentabilidade, a Alcoa está implementando nas suas operações em Poços de Caldas (MG) uma tecnologia de filtragem de rejeitos que, segundo a empresa, foi muito
bem sucedida em duas refinarías de bauxita do grupo na Austrália,
segundo informações postadas no site global da empresa.
A Alcoa adotou pela primeira vez a tecnologia de filtragem com
prensas nas refinarias de Pinjarra e Kwinana, na Austrália Ocidental.
Essas duas refinarias agora têm a capacidade de reduzir de forma
significativa o uso de água doce no volume calculado em de 2,2 gigalitros através do processo. Isso equivale à quantidade de água necessária para encher 880 piscinas olímpicas.
As obras em Poços de Caldas começaram em agosto de 2021 e
devem ser concluídas no segundo trimestre de 2022, com comissionamento até o final do ano. A construção envolve 15 empresas e
aproximadamente 360 pessoas.
“Concluímos toda a fundação e paredes que sustentam os filtros
e a montagem das estruturas metálicas, tanques, tubulações e pisos
está em andamento”, disse Rodrigo Giannotti, gerente de Refinarias
e líder de projetos em Poços de Caldas. Segundo ele, o primeiro filtro
será acionado no final de maio, iniciando a mudança da tecnologia
para o método de armazenamento a seco.
Brad Klopper, gerente global de tecnologia de filtragem de resíduos da Alcoa, disse: “Essa tecnologia nos permite melhorar nossas
operações em vários aspectos diferentes. A estabilidade geotécnica
de nossas áreas de rejeitos é melhorada. Reduzimos nosso uso da
terra e reduzimos significativamente o uso de água doce.”
Líder mundial em produtos de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa tem a meta de reduzir os índices globais de resíduos de bauxita
por tonelada métrica de alumina produzida em 15% até 2030, a partir
de uma linha de base de 2015.

Alcoa também produz bauxita em Poços de Caldas (MG)
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Itaminas monta e comissiona planta
de filtros prensa em 40 dias
de produção e processamento da Itaminas.
(INSERIR A CAPACIDADE
DA PLANTA DA ITAMINAS
AQUÍ)
A Andritz Separation
oferece tecnologias mecânicas e térmicas, bem
como serviços e soluções
Filtro prensa da planta da Itaminas tem alta
de automação para sevelocidade de descarga de tortas
paração sólido / líquido,
atendendo às indústrias
química, ambiental, alimentícia, e mineração.
As soluções customizadas e inovadoras se concentram em minimizar o uso de recursos e alcançar alta eficiência do processo, contribuindo para a proteção ambiental . Além disso, a área de negócios
oferece tecnologias e serviços para a produção de ração animal e
pellets de biomassa.
O grupo internacional ANDRITZ oferece um amplo portfólio de
plantas, equipamentos, sistemas e serviços inovadores para a indústria de papel e celulose, setor hidrelétrico, indústria de processamento e conformação de metais, bombas, separação sólido/líquido nos
setores municipal e industrial.
Plantas para geração de energia, limpeza de gases de combustão,
reciclagem e produção de não tecidos e painéis completam o portfólio
global de produtos e serviços. Produtos e serviços no setor de digitalização industrial são oferecidos sob a marca Metris. O grupo tem cerca
de 26.800 colaboradores e mais de 280 localidades em 40 países.
Foto Itaminas/Divulgação

A Andritz Separation, empresa global de produção de equipamentos de separação de sólidos e líquidos, desenvolveu uma solução
eficiente para o desaguamento de rejeitos de minério de ferro da Itaminas, mineradora localizada na cidade de Sarzedo (MG).
O filtro prensa overhead de última geração é um projeto robusto
com velocidade máxima de descarga de tortas. Entre suas principais
características destacam-se a abertura dupla do pacote de placas de
filtragem, descarga de sólidos em alta velocidade, dispositivo de lavagem de lonas filtrantes de braço duplo e alimentação bilateral, que
reduz o tempo de ciclo.
Os testes iniciais foram realizados no laboratório da multinacional, localizado em Pomerode (SC).
A parceria entre Andritz e Itaminas possibilita a substituição de
barragem de rejeitos por empilhamento a seco, otimização de processos e redução de custos operacionais e de consumo de água - quase
9 mil m³ de água são recuperados por dia na planta da mineradoras.
“Houve extensa sinergia entre as equipes da Itaminas e Andritz,
principalmente na fase de campo. A expectativa era grande devido
à magnitude do projeto e o nível de inovação envolvido nos equipamentos. Portanto, as equipes colocaram os esforços no propósito de
ver a planta de filtragem operando 100%. Na evolução do projeto,
destaca-se a fase III, em que tivemos o recorde de montagem, comissionamento e startup em apenas 40 dias”, explica William Leonardi,
Gerente de Projetos do fabricante.
Para a Itaminas, a solução promove inovação nos processos de
beneficiamento para tratamento de rejeitos. “Com esse recurso, eliminamos o uso de barragens de rejeito, criando assim um novo perfil
de sustentabilidade e produtividade”, ressalta Gedeon Junio, diretor

Geothra combina técnicas avançadas para investigar
rejeitos em rio
Num momento em que a mineração é cada vez mais cobrada por
suas ações em relação ao meio ambiente, empresas de geologia e
geotecnia têm atuado em condições igualmente desafiadoras. Foi assim que a mineira Geothra se debruçou sobre um projeto complexo:
realizar a investigação geológico-geotécnica de
uma área fluvial seriamente atingida por rejeitos
de minério de ferro, no município de Barra Longa,
em Minas Gerais.
O principal objetivo do cliente era saber a quantidade desses resíduos depositada no rio, medir o
que era rejeito que vazou da barragem e o que era
a terra natural do rio. “Nós precisávamos descobrir
qual a espessura da camada de rejeitos. De posse
desses dados, a empresa contratante daria, então,
início às ações de recuperação ambiental”, explica
o engenheiro, geólogo e diretor da Geothra, Thales
Liberato, sócio do engenheiro Ronan Freitas.

Os técnicos da empresa inovaram ao combinar uma série de recursos de engenharia para o trabalho, em uma customização pouco
usual. Foram feitos serviços de batimetria, sondagem a trado, coleta
de amostra e geofísica pelo método de Eletrorresistividade (caminhamento/ imageamento elétrico).
“Esse se tornou um case de sucesso principalmente pela abrangência do escopo na área
de geotecnia”, afirmou o diretor. Tradicionalmente, esses serviços já são usados, mas isoladamente.
Por seis meses, foram feitos levantamentos de
campo em uma área de 5 km para caracterizar e
descrever a morfologia fluvial atual na região de
interesse. Seções transversais foram dispostas
a cada 100 metros de rio, de forma a permitir a
avaliação da influência da passassem da onda de
rejeitos sobre as curvas de remanso.
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CBA desenvolve planta móvel e solo melhorado
para reabilitação imediata da área
No aniversário de 40 anos de suas operações na Zona da Mata
mineira, a CBA iniciará a implantação de uma nova tecnologia com
potencial de revolucionar o beneficiamento de bauxita, principal matéria-prima para fabricação do alumínio.
Em fase final de desenvolvimento junto à Universidade Federal
de Viçosa (UFV), o novo modelo é formado basicamente por uma unidade de beneficiamento semi-móvel, na qual os argilominerais gerados no processo serão transformados em um tipo de solo pronto e
melhorado que será imediatamente aplicado ao local explorado através de seu processo de reabilitação ambiental. Essa planta compacta
permite que a bauxita seja beneficiada próximo às frentes de lavras,
que se deslocam em prazos relativamente curtos—uma característica
típica da Zona da Mata mineira.

Planta móvel desenvolvida pela CBA em parceria com a Universidade
Federal de Viçosa

“No momento, o foco da CBA é viabilizar o projeto em um primeiro alvo de lavra na Zona da Mata mineira, provavelmente no entorno
das operações da Unidade de Miraí. Posteriormente, será avaliada
a aplicabilidade desse modelo de mineração sustentável e inovador
nas demais regiões com direitos minerários da CBA no Brasil”, afirma
o gerente das Unidades de Mineração da CBA na Zona da Mata, Christian Fonseca de Andrade.
“Como produto final, teremos a bauxita beneficiada e o Tecno-solo, que será formado pelos argilominerais e insumos orgânicos e minerais, tais como cama de aviário, bagaço de cana, calcário e fosfato,
eliminando a necessidade de barragem de rejeitos”, explica Andrade.
Na prática, em vez de rejeitos, será produzido esse “solo pronto”
no processo de beneficiamento. E, na etapa de desagregação, o scrubber é substituído por uma nova tecnologia desenvolvida em conjunto com um fabricante de equipamentos de mineração, que consome
menos água e energia, realizando a desagregação por meio de jatos
de água de alta pressão.
“Desde 2002 nós perseguimos soluções para substituir o scrubber”, diz Andrade. Ele explica que o scrubber é um equipamento
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pesado - em torno de 80 t - e precisa de uma subestação de energia
dedicada para operar. Já a nova planta móvel de beneficiamento é
abastecida por um gerador e pode ser facilmente desmontada e levada para outras frentes de lavra.
Uma centrífuga será incorporada ao beneficiamento, permitindo
recuperar a água sem a necessidade de uma barragem. Segundo Andrade, testes apontam que no processamento da bauxita essa é a alternativa mais viável para promover a separação sólido-líquido dos argilominerais e da água-- muito mais evoluída do que a disposição hidráulica.
Portanto, os argilominerais resultantes desse processo, em vez de
serem destinados a uma barragem, são desaguados em centrífugas.
O produto do desaguamento é então combinados com insumos orgânicos e minerais, formando o Tecno-solo, que será aplicado, num
processo continuo diretamente nas áreas de reabilitação ambiental.
“Enquanto hoje consumimos na usina de beneficiamento da Unidade de Miraí 2,5m³ de água por tonelada de minério beneficiado
produzido, na planta móvel temos a expectativa de reduzir o consumo de água em torno de 1,7m³, valendo ressaltar que 100% da água
extraída no processo de separação sólido-líquido será reaproveitada
no desagregação da bauxita”, compara Christian Andrade.
Em termos de área necessária para a
operação, comparando novamente a planta fixa com a unidade móvel, “estamos falando em reduzir de 130 ha (30 ha da área
industrial e 100 ha da barragem) para algo
em torno de 2 ha”. Operando-se seis unidades de beneficiamento móvel, pode-se
chegar a 12 ha – lembrando que elas estaO gerente
rão operando em diferentes áreas.
Christian Andrade
Christian Andrade explica que, em
relação à capacidade da instalação piloto do beneficiamento móvel
já produzindo na Unidade de Itamarati de Minas, a capacidade fica
entre 10 e 20 t/h de bauxita beneficiada, variando em função da umidade de alimentação.
MAIOR SUSTENTABILIDADE
O gerente de tecnologia da CBA, Roberto Seno Júnior, explica que,
com a produção do Tecno-solo, observa-se potencial de aumento da
estocagem de carbono nos plantios para reabilitação ambiental das
áreas mineradas. Isso ocorre por meio da incorporação de adubação
orgânica e mineral e da fixação de carbono na fitomassa e na matéria
orgânica do solo em maiores profundidades.
Além disso, a circulação de caminhões diminui, contribuindo para
a redução das emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa - GEE.
Seno ressalta, ainda, que a adoção da nova tecnologia contribuirá
para uma economia mais descarbonizada, tão importante em se tratando de mitigar os efeitos relacionados às mudanças climáticas.
“Inclusive, por se tratar de uma inovação disruptiva, já há em curso no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI processo de
obtenção de patente para essa tecnologia, que é desenvolvida em
parceria entre a CBA e Universidade Federal de Viçosa”, afirma o gerente de tecnologia.

BAUXITA
Christian Andrade, gerente de Mineração, acrescenta que o “somatório de inovações no processo mineral da bauxita” aproxima o
beneficiamento das frentes de lavra, otimiza o uso de água e energia e, principalmente, viabiliza a reconstituição do solo e seu uso
no processo de reabilitação ambiental nas propriedades rurais da
região, aumentando a sustentabilidade do processo e a produtividade no campo.
A lavra da bauxita na Zona da Mata mineira difere das demais
tipologias de mineração por ser pontual, superficial, progressiva e
de impacto temporário. O processo de lavra e de recuperação das
áreas são desenvolvidos praticamente de forma concomitante e possibilitam que a área retorne rapidamente à atividade produtiva e/ou
ecossistêmica, mitigando os impactos ambientais e anulando, com a
conclusão do processo de recuperação e a devolução das áreas aos
prudutores rurais, os impactos socioeconômicos.
“Abrimos uma mina, é muito rápido, operamos ali alguns meses
e já imediatamente iniciamos a reabilitação. Em três a cinco anos, a
empresa devolve ao produtor rural o solo com uma qualidade ambiental melhor do que nos o encontramos, além de elevarmos a produtividade das culturas agrícolas e florestais ”, diz Andrade.
COMO É FEITA A LAVRA
Na primeira etapa da lavra é feito o decapeamento do solo rico
ou top sol (a camada mais superficial) e matéria orgânica, retirando a
vegetação e armazenando essa camada para uso futuro no processo
de recuperação da área.
O minério é extraído e encaminhado
para a usina de beneficiamento, que promove a cominuição e a desagregação das
partículas em processo via úmida, permitindo a separação em peneiras vibratórias
da bauxita contida nas frações mais grossas dos demais argilominerais e areia.
Roberto Seno Júnior,
A recuperação das áreas mineradas
da CBA
consiste em um trabalho de médio prazo,
permitindo o retorno pleno da cobertura vegetal original. É feita a
reconformação topográfica, suavizando o relevo e recuperando o
contorno natural.
Na sequência, o solo rico que foi retirado e armazenado no início
das atividades de extração é devolvido à área reconformada. Logo
após são feitos o preparo (subsolagem), a correção do solo (calagem
e fosfatagem) e os plantios de espécies nativas da Mata Atlântica
(restauração florestal) ou culturas agrícolas e florestais (reabilitação
ambiental), como pastagem, café e eucalipto.
Nesta etapa são aplicados os tratos culturais, tais como: adubação, coroamento e controle de pragas, doenças e plantas competidoras. A fim de garantir a estabilidade da área, sistemas de drenagens
(poços de decantação, barraginhas e curvas de níveis) também são
construídos.
PROVAS CONCEITO ESTÃO SENDO FEITAS
EM ITAMARATI DE MINAS
Como são mudanças muito profundas em todo o processo de mineração, desde a pesquisa mineral até a logística de expedição, a CBA
tem feito extensas provas conceito. Enquanto aguarda o licenciamento para a unidade na região de Miraí, uma planta piloto de beneficiamento móvel já está operando dentro das instalações em Itamarati

de Minas, ambas na Zona da
Mata mineira.
O objetivo da empresa
é ter instalações compactas
favorecendo a mobilidade, permitindo que estas
acompanhem o avanço da
lavra na região. “Como estamos falando de depósitos minerais que abrangem
27 municípios da Zona da
Mata mineira, esta mobiProfessor Ivo Ribeiro, da UFV, e o tecno-solo
lidade trará uma série de
benefícios para a operação”, diz Christian Andrade, gerente de Mineração na região.
Ele lembra que, desde o início da operação na região, em 1992, a
empresa minerou em apenas cinco municípios – Itamarati de Minas,
Descoberto, Miraí, São Sebastião da Vargem Alegre e Rosário da Limeira. “Ainda temos uma longa atividade minerária na região».   
As instalações que permitirão esta mobilidade devem ter uma
capacidade instalada anual entre 150 mil e 300 mil toneladas e uma
massa mensal produzida nos períodos de estiagem que poderá chegar em torno de 25 mil toneladas.
COM NOVA FÓRMULA, PRODUTIVIDADE NO SOLO AUMENTA
Com o advento do beneficiamento móvel, a recomposição do
solo segue da mesma forma que já é realizada na região desde 1992.
A única diferença será a inclusão da camada de Tecno-solo, que ficará
entre o solo residual das áreas lavradas e o solo rico em matéria orgânica que foi reservado no momento do decapeamento.
O professor da Universidade Federal de Viçosa, Ivo Ribeiro da Silva,
PHD em Solos pela North Carolina State University, EUA, e titular do Departamento de Solos da universidade mineira, tem sido peça-chave nesse projeto. Ele conduziu o desenvolvimento da fórmula do Tecno-solo e
explicou à revista Minérios e Minerales como funciona esse processo.
Segundo ele, para avaliar a eficiência dessa nova tecnologia de
reabilitação, a UFV tem realizado diversos estudos em condições controladas em seus laboratórios e no campo. Um exemplo citado por
ele foi um experimento inicial com o cultivo de milho em área minerada e em fase de reabilitação, o qual indicou que a produtividade de
grãos foi maior em relação à área em que o Tecno-solo não foi utilizado, e muito maior do que a produtividade média regional de milho.
“As parcelas experimentais com emprego de Tecno-solo apresentaram diferenças positivas no crescimento das plantas, que eram
maiores e mais bem nutridas, e com espigas maiores e em maior número”, afirmou o professor.
A CBA ressalta que os trabalhos de reabilitação ambiental vêm
sendo fortemente aprimorados desde 2008 através de três linhas de
pesquisa com a UFV: Reabilitação Ambiental (Solos), Restauração Florestal (Florestas) e Conservação Hídrica (Hidrologia Florestal).
“Esta importante parceria para a CBA teve início com a linha de
pesquisa em Reabilitação Ambiental, sendo seu primeiro desafio o
desenvolvimento de uma tecnologia inédita que permite a execução
da reabilitação ambiental com o plantio de café. Desde então, a Companhia trabalha de forma ininterrupta com os cientistas da UFV no
desenvolvimento tecnológico de seus processos ambientais”, afirma
o gerente de Mineração Christian Andrade.
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Anglo American aplicará R$ 1,3 bi em Minas e Goiás
Na Anglo American, a mineração passou a ser tratada de forma holística. Ao mesmo em tempo em que
apresenta resultados financeiros robustos em uma
conjuntura econômica desafiadora, a empresa tem planos ambiciosos em marcha para mudar profundamente sua relação com o meio ambiente, com as pessoas e
com o próprio setor em que atua.
Tanto globalmente como no Brasil, na Anglo American o discurso está alinhado em torno de uma premissa: “reimaginar a mineração”.
“As ligações intrínsecas entre tecnologia, digitalização
e muitos de nossos resultados de sustentabilidade estão
impulsionando as inovações que transformarão a natureza da mineração – a maneira como fornecemos, mineramos, processamos, movemos e comercializamos nossos
produtos – e como as partes interessadas experimentam
nosso negócio”, decretou a empresa em seu Plano de Mineração Sustentável, lançado em novembro de 2021.
Empresa tem a meta de atingir a neutralidade nas emissões de carbono em suas
operações até 2040
Para tanto, a empresa trabalha para integrar inteligência de dados e tecnologia aos compromissos do
é aumentar a recirculação de água na barragem e o reuso, melhoranplano. “Estamos criando novos sistemas que otimizam valor para os
do ainda mais suas práticas industriais.
stakeholders. Esperamos que essa abordagem integrada e holística
Nessa nova mineração, conhecida mundialmente como Future
forneça benefícios de segurança, ambientais e sociais cada vez mais
Smart Mining, a relação com a comunidade onde as operações estão
significativos, ao mesmo tempo em que reforça as credenciais éticas
inseridas representa, segundo a Anglo, investimentos em mobilidade
de nossos produtos”, disse a empresa.
urbana, ações de saúde e bem-estar, meio ambiente, desenvolvimenNa área de sustentabilidade, as metas são ousadas: atingir a neuto das comunidades, educação e treinamentos.
tralidade em emissões de carbono em suas operações até 2040. A
“Já viabilizamos mais de R$ 670 milhões de investimentos em iniempresa aposta na estratégia de se abastecer por fontes de energia
ciativas sociais voltadas para as populações anfitriãs do Minas-Rio e
renováveis. Após contratar 235 MW médios de energia eólica e sode nossas operações de níquel, em Goiás, desde que iniciamos noslar entre dezembro de 2019 e julho de 2020, a Anglo terá 70% de
sas operações no Brasil”, informou a empresa.
seu consumo energético abastecido por essas duas fontes. Segundo
E falando em investimentos, a produção que sustenta o negócio
a companhia, essa estratégia resultará na redução de 430 mil tonelanão fica de fora. Os projetos de expansão representam 25% de todos
das de CO₂ emitidas anualmente.
os aportes feitos pela Anglo American.
Com a gestão hídrica, o caminho é semelhante. Hoje, 90% de
Apenas em Minas Gerais, até 2025, os investimentos previstos
toda a água utilizada nas operações em Níquel (GO) e 50% na operasão de R$ 4,4 bilhões, dos quais R$ 1,3 bilhão será aplicado em 2022
ção do Minas Rio (MG) é reaproveitada no sistema. O projeto, agora,
(máquinas, equipamentos, terreno, obras civis).

Sistema Minas Rio, da Anglo American, produziu 22,9 milhões de t
de Minério de Fe em 2021
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MINAS-RIO: PRODUÇÃO DEVE VOLTAR A CRESCER EM 2022
Fundada em 1917 na África do Sul, a Anglo American é líder global na produção de platina e diamante e tem participação expressiva
no mercado mundial de cobre, níquel, minério de ferro e carvão térmico e metalúrgico.
Na América do Sul, a empresa está presente no Peru, no Chile, na
Colômbia e no Brasil, onde opera há mais de 50 anos.
Por meio do sistema Minas Rio, a empresa opera em Minas Gerais e Rio de Janeiro, por meio da Unidade de Negócio Minério de
Ferro Brasil, e em São Paulo e Goiás, com os negócios de Níquel, Nióbio e Fosfatos.
Principal investimento global da Anglo American, o Sistema Minas-Rio, gerenciado pela Unidade de Negócio Minério de Ferro Brasil,
teve seu primeiro embarque de minério de ferro realizado em 2014.
Sua capacidade de produção é de 26,5 milhões de toneladas de concentrado de minério de ferro por ano.

INVESTIMENTO
eficiência energética, quais os projetos e tecnologias na mira da
A produção e o beneficiamento acontecem em Conceição do
empresa?
Mato Dentro e Alvorada de Minas (MG), a cerca de 170 km da capital
A contratação de 235 MW médios de energia eólica e solar pela
Belo Horizonte. Do interior mineiro até o litoral fluminense, o minério
Anglo American no Brasil, entre dezembro de 2019 e julho de 2020,
de ferro é transportado por um mineroduto de 529 km que passa por
marca o início da estratégia da empresa de aquisição de energia elé33 municípios até chegar a São João da Barra (RJ).
trica renovável rumo a uma operação mais sustentável.
Pelo terminal do Porto de Açu, no qual a Anglo American possui
Nesse período, a companhia adquiriu 165 MW médios de energia
50% de participação, o minério de ferro do Minas-Rio passa pelo proeólica e 70 MW médios de energia solar. Serão 2,1 milhões de MWh/
cesso de filtragem e segue para o mercado mundial.
ano de energia provenientes de fontes renováveis, equivalentes a
Em 2021, a produção registrada pelo Minas-Rio foi de 22,9 mi70% do consumo total das operações brasileiras.
lhões de toneladas de minério de ferro (MTPA) por ano, uma redução
Nossa gestão energética no Brasil é inovadora. Em parceria com
de 5% em relação aos 24 MTPA produzidos em 2020. Para 2022, a
a Casa dos Ventos, nos tornamos autoprodutores de energia. Nosso
previsão é produzir entre 24 e 26 MTPA, segundo balanço divulgado
contrato é para a produção de 95 MW médios até 2041.
pela empresa no dia 25 de fevereiro.
Já nas operações de níquel, foram produzidas 41,7 mil
toneladas em 2021, uma redução de 4% em relação às 43,5
mil toneladas produzidas em 2020. Para 2022, a previsão é
chegar entre 40 mil e 42 mil toneladas. Ambas as previsões
estão sujeitas ao comportamento da pandemia de Covid-19
e às demais questões de mercado e operações.
Mesmo com a queda na produção, o EBITDA alcançou
US$ 2,56 bilhões no Minas Rio, enquanto nas operações de
níquel, em Goiás, o EBITDA alcançou US$ 320 milhões. Esses números refletem os altos preços de minério de ferro e
níquel e do câmbio, observados durante 2021, que compensaram a queda da produção nas duas unidades de negócio
em relação ao ano anterior, devido a manutenções não planejadas e atrasos no licenciamento ambiental.
Neste pingue pongue, veja mais detalhes sobre os invesViveiro de Mudas da Anglo é uma das ações voltadas para compensação ao
timentos já feitos e aqueles previstos pela Anglo American
meio ambiente
em todas as suas áreas.
A autoprodução de energia é uma experiência inédita no grupo
Anglo American. A gestão energética do Brasil resultará na redução
Em novembro, em Londres, a Anglo American divulgou o seu
de 430 mil toneladas de CO₂ emitidas anualmente. Com isso, no BraPlano de Mineração Sustentável, com ações previstas até 2025 e insil estamos contribuindo para o alcance dos objetivos do Plano de
vestimentos de R$ 4,4 bilhões nesse período. É possível detalhar
Mineração Sustentável do grupo. Entre as metas desse plano estão a
esses aportes, principais ações, o que será feito em 2022, valor preredução da emissão de CO₂ nas operações globais em 30% até 2030.
visto para o ano?
Entre 2021 e 2025, a previsão de investimentos no Minas-Rio —
Em novembro, o presidente da divisão de Metais Básicos, Ruben
que tem produção integrada entre mina, mineroduto e porto, interFernandes, deu uma declaração importante nesse sentido: “Quereligando Minas Gerais ao Rio de Janeiro — é da ordem de US$ 1,3
mos fazer uma mineração diferente. Nosso propósito é reimaginar
bilhão (RS$ 6,5 bilhões), sendo US$ 250 milhões (R$ 1,25 bilhão) em
a mineração para melhorar a vida das pessoas, o que é muito im2021. Esses investimentos integram a etapa 3 do empreendimento e
portante. Nosso foco é nas pessoas, valorizar parcerias, com comuvisam à sua operação e manutenção, bem como melhorias em segunidades e governos”, disse. O que seria essa “mineração diferente”?
rança, aumento de produção e investimentos nas comunidades.
Na Anglo American, nosso propósito é reimaginar a mineração
Até 2025, a somatória dos investimentos da Anglo American em
para melhorar a vida das pessoas. Para isso, a empresa vem desenMinas é de R$ 4,4 bilhões. Desse montante, R$ 1,3 bilhão será aplicavolvendo uma série de ações e iniciativas nas áreas ambiental, social
do em 2022 (máquinas, equipamentos, terreno, obras civis).
e de desenvolvimento sustentável. O objetivo é deixar um legado poCerca de 25% dos investimentos totais da Anglo American estão
sitivo nas comunidades onde operamos.
voltados a iniciativas de aumento de produção. Exemplo disso é o
No âmbito de seu Plano de Mineração Sustentável, a Anglo
projeto de Separação Magnética, que está recebendo aportes da orAmerican atua na recuperação e conservação de nascentes, condem de R$ 300 milhões e deverá ser implementado até final deste
ta com mais de 22 mil hectares em áreas protegidas e investe no
ano. Esse investimento trará um ganho de produção da cerca de 1
desenvolvimento regional sustentável das comunidades anfitriãs de
milhão de toneladas por ano, além de propiciar redução do percenseus empreendimentos, com o objetivo de contribuir para a bioditual de rejeitos enviados para a barragem.
versidade local.
Em parceria com o Instituto Espinhaço, está investindo R$ 2 miNa divulgação dos resultados, na semana passada, a empresa
lhões num projeto que vai recuperar 23 nascentes degradadas das
destacou a meta em atingir a neutralidade nas emissões de carbobacias do rio Santo Antônio, que nasce no município de Conceição do
no em suas operações até 2040. Especificamente no segmento de
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Mato Dentro, em Minas Gerais, além de cerca de 8 mil metros lineares de áreas de preservação permanente da região.
Também está direcionando R$ 7 milhões ao programa Juntos
pelo Araguaia, lançado pelo Governo Federal em parceria com os
governos do Mato Grosso e Goiás. Trata-se da maior iniciativa de revitalização de bacias hidrográficas do Brasil. O objetivo é promover
ações de recomposição de áreas florestais, preservação de nascentes
e conservação do solo e da água na Bacia do Rio Araguaia, além de
implantar ações de saneamento em cidades da região.
Hoje, recirculamos, em média, 90% da água utilizada em nossas
operações em Níquel (GO) e 50% na operação do Minas Rio (MG) em
consumo total. E já trabalhamos em iniciativas para trazer ganhos de
eficiência operacional na gestão hídrica, como o aumento da recirculação de água na barragem e o reuso, melhorando ainda mais suas
práticas industriais. Buscamos, ainda, alternativas para o uso benéfico da água que já utilizamos com o objetivo de trazer ganhos para
pessoas, comunidades e empresas.
Já viabilizamos mais de R$ 670 milhões de investimentos em iniciativas sociais voltadas para as populações anfitriãs do Minas-Rio e
de nossas operações de níquel, em Goiás, desde que iniciamos nossas operações no Brasil. A maior parte desses recursos foi direcionada à mobilidade urbana, ações de saúde e bem-estar, meio ambiente,
desenvolvimento das comunidades, educação e treinamentos.
Um dos exemplos disso é o programa Crescer, criado em 2013
para incentivar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios
que acolhem os empreendimentos da Anglo American. Isso se dá por
meio do fortalecimento das cadeias produtivas locais: leite e queijo,
horticultura, apicultura e turismo. Os participantes recebem capacitação técnica e de acesso ao mercado, além de facilitação para aquisição de crédito. O programa também fornece a jovens da região cursos de empreendedorismo e empregabilidade, além de capacitações
para agentes do poder público dos municípios abrangidos. Todos os
trabalhos são executados com o apoio da ONG TechnoServe Brasil.

Projeto Crescer, mantido pela mineradora, ajuda produtores rurais
a melhorarem seus resultados

De 2017 a 2020, a iniciativa já realizou trabalhos de assessoria
com 121 produtores rurais que ampliaram o seu faturamento médio
em 31% no período. Em 2021, o Crescer entrou em nova fase, que
contará com investimentos de mais R$ 9,5 milhões na região do Minas-Rio até 2023. Com isso, os totais aplicados nessa frente de atuação, desde 2017, já passam dos R$ 20 milhões.
No ano passado, o programa Crescer foi lançado também em nossas unidades de negócio de Níquel, onde foram identificadas, a partir
de um diagnóstico aprofundado, duas cadeias produtivas: leite e mel.
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A iniciativa receberá investimentos de superiores a R$ 2 milhões e
deve auxiliar ao todo 112 produtores locais até meados de 2023.
Durante a pandemia, a Anglo American investiu mais de R$ 150
milhões em ações internas e externas de combate e prevenção ao
Coronavírus. Em março de 2020, tomou medidas imediatas em para
garantir a segurança das comunidades e dos empregados, passando
a trabalhar com contingente reduzido em suas operações. A empresa doou mais de 420 mil itens para os municípios onde opera, entre
eles: respiradores mecânicos, desfibriladores, máscaras cirúrgicas,
óculos de segurança ampla, aventais descartáveis, macas e camas
hospitalares e testes rápidos e exames laboratoriais para Covid-19.

Fortalecer a cadeia produtiva de leite e queijo é um dos objetivos do
projeto Crescer

O que vem sendo feito em relação à questão “barragens”, visto que existe uma lei exigindo o fim das barragens de rejeitos à
montante, semelhantes às que se romperam em Brumadinho e
Mariana? É possível darmos um raio x das barragens que a Anglo
mantém no país?
A barragem do Minas-Rio e seu alteamento são construídos
com aterro de solo compactado, totalmente posicionados em terreno natural. Seu alteamento foi feito pelo método a jusante, considerado o mais seguro e conservador. Há um rigoroso programa
de monitoramento que acompanha de forma permanente o funcionamento da barragem, conduzido por profissionais da Anglo
American, por consultores e empresas externas. Temos exigências
internas mais restritivas que a atual legislação e estamos em dia
com todas as auditorias que geram às duas declarações de estabilidade exigidas pela Agência Nacional de Mineração (AMN) e Fundação Estadual de Meio Ambiente (FEAM).
Gostaríamos de mostrar também um balanço operacional do
Minas-Rio, investimentos previstos no complexo, quando a produção atingirá a capacidade nominal, quais as projeções para 2022?
A Anglo American registrou uma produção de 22,9 milhões
de toneladas de minério de ferro no sistema Minas-Rio em 2021.
Em 2022, o guidance para a produção de minério de ferro é de
24–26 milhões de toneladas. Em níquel, fica entre 40.000 e 42.000
toneladas. Ambas as previsões estão sujeitas ao comportamento
da pandemia de Covid-19. A capacidade instalada do Minas-Rio é
de 26,5 milhões de toneladas por ano (MTPA). Nossa licença nos
permite operar até 29,1 MTPA.

TECNOLOGIA

Minerar os recursos da terra não precisa deixar
pegadas permanentes
do equipamento convencional, seguido do
Phibion combina uma atuação gloreaproveitamento da terra.
bal com atuação local para fornecer uma
Esta abordagem já mostra resultados,
gestão de rejeitos que pode solucionar as
com uma mineradora de bauxita no Brasil
questões prementes atuais, ao mesmo
encomendando uma frota de equipamento
tempo que cria oportunidades para o uso
MudMaster da Phibion, junto com contrato
da terra para as gerações futuras.
de serviço a longo prazo para melhorar as
O teor médio dos minérios estão em
operações de rejeitos. A empresa austradeclínio, resultando em volumes crescenliana decidiu abrir escritório em Belo Horites de rejeitos. Há uma tendência global
zonte, MG, destinado a ser um provedor de
visando a minimizar o tamanho e a escala
serviço para a região América Latina. Phidas estruturas para armazenar rejeitos. Os
bion está expandindo as operações com esfatores que pressionam esta questão são
critórios em Santiago e Lima, após ser cono custo crescente das terras e dos acessos
tratada por diversas mineradoras na região.
a elas, urbanização acelerada, maiores exO fundador e CTO da empresa, David
pectativas das comunidades e ambientais,
Smirk, afirma que a Phibion tem muito a
exigências regulatórias mais rigorosas e
oferecer ao Brasil em termos de gestão ampara encerramento das minas, e tendência
biental. “Brasil representa provavelmente
para maiores densidades.
A Phibion vê o Brasil como oportunidade de
a maior oportunidade para difundir uma
Phibion foi criada para oferecer uma
investimentos
nova tecnologia para rejeitos. Tem uma
solução para rejeitos que melhora a seguextensa indústria de mineração e sofreu
rança e o impacto ambiental, ao mesmo
alguns trágicos acidentes de barragens de rejeitos nos anos recentempo cria valores sustentáveis para comunidades locais. Pesquisas
tes. Todos na indústria desejam ser proativos e buscar alternativas
já feitas em processos de desaguamento in situ revelaram que se gade maior segurança”, disse.
nha mais se aproveitamos as propriedades dos rejeitos ao invés de
Os equipamentos MudMaster são montados na sua fábrica em
atuar contra elas—como é usual em tecnologias convencionais para
Brisbane, Austrália, com 70% dos componentes fabricados na região de
rejeitos. Isso levou ao desenvolvimento de Consolidação Mecânica
Queensland. Phibion está operando em 7 países, lidando com 5 minerais
Acelerada-CMA, uma abordagem sistemática e de baixo consumo de
diferentes e tem mais de 26 milhões t secas de rejeitos sob sua gestão.
energia que pode reduzir os volumes de rejeitos e elevar a recuperaA empresa oferece um pacote completo de equipamento+servição d’água, com os benefícios associados de aumentar a densidade e
ço, ao ajustar o MudMaster às propriedades de um rejeito em particua resistência dos rejeitos.
lar, sob supervisão experiente própria. Ela emprega e treina o pessoal
Ao trabalhar com as propriedades existentes do rejeitos, não há
local para engajar o suporte das comunidades. Cada solução é custonecessidade de capital adicional para mudar ou alterar o fluxo do matemizada à operação específica de rejeitos para maximizar os resultarial. A Phibion complementa os processos existentes na mina e planta,
dos. Phibion oferece uma solução de ponta a ponta, que inclui equiencaminhamento do rejeitos e metodo usado de descarte hoje para
pamento, pessoal experiente, suporte operacional e monitoramento
desenvolver uma operação CMA, que é previsível e eficiente em custos.
extensivo com relatórios para que o cliente acompanhe os resultados
Além disso, quando uma mina decide fechar a barragem de reobtidos. Ela busca a liderança em tecnologia de gestão de rejeitos.
jeitos, isso pode ser feito de imediato e com segurança, empregan-

Descarte e consolidação de rejeitos em Mt.Weld
A produção de terras raras gera rejeitos em Mt.Weld compostos por ganga mineral e água vindos da planta de flotação.
Parte da água é reciclada e os rejeitos podem ser aproveitados
no futuro para extrair terras raras. Em 2019, Lynas completou
o questionário sobre os rejeitos de Mt.Weld, em resposta a
Investor Mining and Tailings Safety Initiative.
Os rejeitos gerados pelo processo da planta são descartados na estrutura de armazenagem. A Mt.Weld está utilizando
a tecnologia CMA para melhorar a consolidação do rejeito. Lynas e Phibion empregam um equipamento customizado Mud-

Master juntamente com trator de baixa pressão sobre o solo
para desaguamento final do rejeito, seguido de recomposição
do terreno.
O uso da tecnologia CMA permitiu reduzir em 50% o volume do rejeito depositado(para a mesma massa de rejeito),
aumentando a densidade final de 0,7 t/m3(seca) para mais de
1,4t/m3 (seca). Obteve resistência in situ do rejeito para mais
de 30 kPa, o que permite contornos estáveis no terreno e dá
suporte à reabilitação na sequência. Isso vai possibilitar gerir
volumes futuros de rejeitos nas mesmas instalações atuais.
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A importância dos ensaios triaxiais para definir as linhas
de estados críticos para avaliação de suscetibilidade à
liquefação de rejeitos de minério
tem-se a anulação da tensão efetiva, a condições diferentes. Os solos
propícios ao fenômeno do fluxo por liquefação, como as areias e os
siltes finos, exibem uma rápida e significativa perda de resistência,
sofrendo grandes deslocamentos. Já solos propícios ao fenômeno
A mineração engloba diversas atividades como a pesquisa das
da mobilidade cíclica, como as areias densas, exibem apenas perdas
possíveis áreas de lavra, a mensuração de tais áreas, a extração dos
temporárias de resistência e pequenas deformações progressivas
minerais, o beneficiamento e o transporte. Nessas atividades, gran(Polito, 2001).
des volumes e massas de materiais são extraídos dos solos, necessiQuando um solo está em uma condição onde a deformação contitando assim de áreas para o descarte dos materiais não aproveitáveis,
nua a ocorrer mesmo sem a ocorrência da variação de volume ou de
sendo as barragens e os empilhamentos as formas de disposição mais
tensões efetivas, estabelece-se que que este solo está em sua condicomuns. Com a quantidade de minérios extraída anualmente, a gesção de estado crítico.
tão dos rejeitos e estéreis deve ser prioridade nas políticas ambienAs barragens de rejeito podem estar sujeitais do governo brasileiro e das empresas que
tas ao fenómeno da liquefação por sobrecarga
atuam no país. Para tal, busca-se aprofundar
do depósito. O controle da estabilidade dessas
os estudos sobre o comportamento geomepode então ser feito conhecendo-se o índice
cânico dos rejeitos e sua susceptibilidade à
de vazios e o estado de tensão dos rejeitos
liquefação a luz da teoria dos estados críticos.
depositados in situ em relação aos estados úlTais estudos, em detrimento de metodologias
timos, que são consumados pelas linhas de esempíricas, e menos rigorosas, ainda bastantados críticos. (Viana da Fonseca et al., 2016)
te difundidas e empregadas, principalmente
Procedendo com ensaios em diferentes
para os rejeitos dispostos em barragens, visa
pressões de confinamento efetivas, Casaa uma maior confiabilidade nos resultados,
grande (1936) determinou que o índice de
visto que usam de ensaios mais precisos em
vazios crítico relacionava exclusivamente com
sua determinação, como os ensaios triaxiais.
a pressão efetiva de confinamento, determiOs ensaios mais utilizados para avaliação
nando assim a linha de estado crítico de um
do comportamento geomecânico dos solos,
solo, sendo esta o delimitador entre os estaquer em relação aos parâmetros de resistêndos solto, que contrai, e denso, que dilata.
cia, como também das relações entre tensãoCasagrande não dispunha de equipamen-deformação são os ensaios triaxiais. Nesse
Figura 1 – Prensa triaxial do laboratório
(autor 2022)
tos para medição da poro pressão, entretanto
ensaio, as células de paredes feitas com acrílio mesmo levantou hipóteses de que os enco são fixadas na base e no topo por meio de
saios não drenados com tensões controladas iriam gerar em solos
tirantes de pressão. No topo da câmara situa-se um embolo que faz a
soltos, com comportamento contrátil, poro pressões positivas, e em
aplicação da força vertical medida por uma célula de carga. Na base,
solos densos, com comportamento dilatante, poro pressões negatisitua-se um sistema de dutos que se conectam a transdutores para
vas, até que a linha de estado crítico fosse alcançada.
medir pressões e volumes de água deslocados por meio de torneiras.
O provete fica posicionado sobre a base da célula na posição central
e deve ser protegida por uma membrana impermeável de modo a
manter a estanqueidade do solo. Durante o ensaio, o deslocamento
da prensa gera uma tensão axial no provete, através da haste de carregamento vertical, e faz com que o corpo de prova sofra ruptura por
cisalhamento.
O fenômeno da liquefação ocorre essencialmente em solos granulares, principalmente areias e siltes finos, quando nesses materiais
as poro pressões elevam-se de modo que anulam as tensões efetivas
do solo. Quando isso ocorre, a tensão interna entre partículas do solo
(intergranular) também pode anular-se. Nestes casos, o solo passa a
ter um comportamento similar ao de um líquido.
A literatura tem feito a divisão da liquefação em dois fenômenos considerados distintos, o fenômeno do fluxo por liquefação e o
da mobilidade cíclica. Essa divisão deve-se, apesar dos solos suscetíFigura 2 – escala logarítmica do comportamento de areias soltas e
veis aos dois fenômenos alcançarem no fim a mesma condição onde
densas em condições drenadas e não drenadas (Kramer, 1996)
M. SC.; Danilo Manata Eloi
Gerente de Geotecnia da Diefra Engenharia e Consultoria
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ensaios triaxiais, demonstraram que estes materiais se encontram na
parte dos materiais susceptíveis à liquefação, sendo os estudos sobre
estes materiais de grande importância no monitoramento das barragens e nos empilhamentos destes materiais.
1,00

0,95

Índice de vazios, e (-)

Sendo as linhas de estados críticos o limitador entre solos com
comportamento contrativo e dilatante, essa foi considerada na determinação de solos suscetíveis ou não à liquefação, sendo solos saturados com alto índice de vazios, posicionados acima e a direita da linha
dos solos susceptíveis a liquefação. Já os solos abaixo e a esquerda da
linha são os solos não susceptíveis a liquefação.
Estudos recentes em rejeitos de mineração, com a utilização de
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Figura 3 – Linha de estados críticos delimitando comportamentos
susceptíveis a liquefação e não susceptíveis a liquefação (autor 2021)

Figura 4 – Linha de estados críticos de um rejeito de minério de ferro
da região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais (autor, 2021)

Toro LH517i: Segurança + Inteligência + Produtividade
para Jacobina
Desenvolvida com foco na segurança dos operadores e da equipe
de manutenção, a carregadeira subterrânea de 17 toneladas métricas
ToroTM LH517i é resistente, segura, forte e inteligente – características
essas que vêm mostrando resultados para a Mineração Jacobina.
A empresa está passando por um projeto de expansão do complexo de mineração Jacobina, na Bahia. A mina produziu, em 2020,
mais de 177 mil onças de ouro e espera-se que em 2021 alcance 180
mil onças. “Por isso, a eficiência, a facilidade de manutenção e a confiabilidade do equipamento desempenham papel essencial na Jacobina. E essas são características intrínsecas dos nossos equipamentos”,
destaca Cristiano Oliveira, gerente de Conta da Sandvik.
A Sandvik faz parte dessa evolução. A primeira carregadeira da
empresa, uma LH517, foi entregue em 2016, e hoje já são duas LH517
e três LH517i em operação. Os equipamentos são importantes aliados
na estratégia de expansão. “Atuamos com uma meta de disponibilidade acima de 70%, com a produção de 7.500 toneladas diárias para
suprir a necessidade da planta. Essa carregadeira da Sandvik trouxe
mais tecnologia, mais desempenho, e maior qualidade na produção”,
conta Daniel Santos, da Operação da Mineração Jacobina.
A ToroTM LH517i, o modelo mais recente, chama atenção pela segurança oferecida aos operadores e ao time de manutenção. “O sistema de resgate Tow Hook torna a carregadeira mais eficaz e segura,
e os circuitos hidráulicos e elétricos são mais simples e bem distribuídos. Além disso, a carregadeira possui safety rails (guarda-corpos),
que protegem os colaboradores em todas as intervenções feitas”, descreve Eliton Luiz Rodrigues, da Manutenção da Mineração Jacobina.
E não são apenas os recursos de serviços que tornam a ToroTM
LH517i uma ótima escolha para as operações de mineração subterrânea. A tudo isso se soma a cabine silenciosa e espaçosa com excelente ergonomia, além de uma tela sensível ao toque mais interativa

e informativa, para uma operação baseada em dados, que melhora
os resultados.
O equipamento também possui várias soluções digitais que tornam a operação mais completa, como o sistema Sandvik Intelligent
Control, o hardware integrado My Sandvik Digital Services Knowledge
Box™ e sistema pronto para o AutoMine® como padrão.

Sistema de resgate torna a carregadeira LH517i mais eficaz e segura

O sistema integrado de pesagem (IWS) também está disponível
como opção para a medição da carga útil na caçamba, além do número
de caçambas enchidas durante o turno. “Com tudo isso, a ToroTM LH517i
agrega mais tecnologia, oferecendo desempenho e qualidade superiores à operação. O equipamento também tem comandos mais rápidos
que, além de agilidade, garantem mais segurança geral, além de custo
mais baixo por tonelada”, destaca Cristiano Silva, gerente da Sandvik.
Para que todos os recursos das carregadeiras Sandvik fossem
aproveitados ao máximo na operação, a marca ofereceu ao time de
Jacobina um treinamento completo, com uso da tecnologia avançada
e especialistas disponíveis .
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Martin cria solução para blindar correias transportadoras
Já sofreu prejuízos altos com os rasgos e/ou desalinhamentos
das correias transportadoras? As razões por trás desse problema
podem ser diversas, como um simples pedaço irregular do material
que está sendo transportado que pode produzir uma ruptura maior
ou menor na correia.
Os prejuízos de um rasgo na correia vão muito além do valor do
conserto ou da troca da correia em si, mas podem acarretar perdas
financeiras catastróficas. Por exemplo, uma parada inesperada de
16 horas ou mais pode ultrapassar a quantia de um milhão de dólares de prejuízo!
Ser capaz de identificar rasgos e desalinhamentos de correia prematuramente é um benefício que pode te poupar alguns milhões de
reais. Além disso, a identificação prematura desse problema permite
que a parada para troca/manutenção seja mais rápida do que uma
parada completamente inesperada com danos gigantescos.
Com o apoio da tecnologia e da inovação, nossa equipe desenvolveu soluções incríveis capazes de blindar sua planta de problemas futuros. Com elas, você é capaz de atingir sua meta de produtividade, economizando tempo e investimento para focar em ações
mais estratégicas.
O sistema Martin Radec® 4.0 Powered by LLK conta com o Martin
Radec® 4.0 Visão Face, Martin Radec® 4.0 Visão Contraface e Martin
Radec® 4.0 Vibracional.
Desenhado para detectar prematuramente rasgos e desalinhamentos de correia, o sistema oferece maior segurança e durabilidade
dos componentes do transportador, sem emissão de alarmes falsos,
sem partes móveis, com alta confiabilidade em sua aplicação e para
todos os tipos e fabricantes de correias, sem a necessidade de sensores ou antenas na correia.
O Martin Radec® 4.0 Vibracional, realiza uma análise de vibrações

mecânicas que, através do choque do material desprendido dos rasgos
ou das tiras soltas com o sistema, detecta a ocorrência de falhas. Com níveis de alarme ajustáveis, praticidade de instalação e sem partes móveis.
O Martin Radec® 4.0 Visão Face e Contraface detecta rasgo e
quantifica desalinhamento de correia. O sistema é composto por câmeras de alta precisão e robustez e iluminação linear para garantir
o correto monitoramento do posicionamento das bordas da correia,
detectando assim desalinhamento e qualquer mudança na largura
da correia. Totalmente sem contato com o transportador e isento de
partes móveis, ele conta com calibração simples e flexível e limites de
alarmes ajustáveis.

Martin Radec® 4.0 analisa vibrações mecânicas e detecta
ocorrência de falhas

Presente no Brasil há mais de 30 anos, a Martin Engineering é
líder em manuseio de materiais a granel. Somos especialistas em
garantir a confiabilidade e a disponibilidade dos transportadores de
correia de nossos clientes proporcionando uma experiência a favor
de uma operação mais limpa, segura e produtiva.
Desenhadas para atender as principais demandas do mercado,
nossas soluções combinam performance e inovação, mantendo sempre a segurança como um pilar central.

JingJin Brasil inova com a 4ª geração dos filtros prensa
Na corrida das mineradoras brasileiras para eliminar as barragens
de rejeitos, os filtros chineses de alta performance fabricados pela
JingJin têm ocupado um espaço crescente no mercado nacional. A
empresa inaugurou um centro de distribuição no Brasil, localizado
em Belo Horizonte, MG, e desde então a representante oficial da
maior produtora mundial de filtros prensa já implantou 13 novos sis-

Filtro fabricado pela chinesa Jing Jin, que tem centro de
distribuição em Belo Horizonte
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temas de filtragem no país, ao lado dos equipamentos em operação
no segmento de carvão, fertilizantes e indústria química e planeja,
para 2022, continuar em constante expansão
A estimativa leva em conta principalmente o cenário do mercado
brasileiro, uma vez que a legislação obriga as mineradoras a eliminar
o uso de barragens para destinação de resíduos no beneficiamento
do minério de ferro. E também a mudança de paradigma na indústria
mineral, voltada a uma produção cada vez mais sustentável, com otimização de processos e economia de recursos como a água.
Para sustentar a demanda, a empresa aposta no investimento
constante em novos produtos, como o filtro prensa modelo 4ª Geração, que acaba de chegar ao mercado. O equipamento, segundo
a empresa, apresenta uma tecnologia que otimiza o tempo do ciclo
total de filtragem devido à abertura contínua de suas placas, o que
impacta diretamente na performance e nos resultados da operação.
De forma geral, o sistema de filtragem concebido pela multinacional chinesa inclui os equipamentos: filtros prensa, centrífugas vibratórias, misturadores, transportadores, alimentadores automáticos de
reagentes, espessadores de acionamento duplo, raspadores de lama

TECNOLOGIA
e quebradores de torta. A empresa também comercializa as placas
e os tecidos filtrantes para compor sistemas de outros fabricantes.
Esses produtos são amplamente aplicados nas indústrias que utilizam a separação sólido-líquido, na qual a mineração é parte, incluindo proteção ambiental, saneamento, engenharia química, indústria
de alimentos, farmacêutica, metalúrgica, de cerâmica, tratamento de
carvão e rejeitos. Entre seus clientes estão importantes mineradoras
do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, como a Herculano Mineração, que iniciou a operação de uma nova planta de filtragem, a LGA
Mineração, que prepara a expansão de sua planta com a implantação
de um novo sistema JingJin, a JMN Mineração e a Ferro +, entre outras.
Além de comercializar os sistemas de filtragenm, a empresa oferece projeto de engenharia e teste de filtragem em escala piloto, que
representa com precisão o dimensionamento e performance do filtro
em escala industrial –dados essenciais para o projeto da instalação.
Os testes em escala piloto, segundo o coordenador de engenharia da JingJin Brasil, Kennedy Magalhães, são um dos diferenciais da
companhia, que permite um melhor pré dimensionamento e otimização do equipamento antes de sua entrada definitiva em operação.

“Essa customização para cada projeto é fundamental para o sucesso
do empreendimento no momento do start up da planta”. Dessa forma, acrescenta Magalhães que o ramp up é alcançado a curto prazo.
Cada projeto tem uma demanda diferente, e com isso o investimento é uma variável em função da necessidade do cliente. O retorno desse investimento, em função de fatores como a grande economia de água - com reaproveitamento de até 95% - e de custos com
transporte e manutenção de barragens, é alcançado em um curto
prazo, segundo Magalhães.
Ele explica que os bons resultados da empresa nos últimos anos
de operações no Brasil se devem principalmente à qualidade dos produtos, já consolidados no mercado mundial, à agilidade na entrega,
ao serviço customizado e completo oferecido pela marca.
“Por termos uma alta capacidade de produção em nossa fábrica
na China, na qual todos os componentes para o sistema são fabricados pela própria JingJin, conseguimos fabricar os equipamentos num
prazo médio de 100 dias após a venda”, diz Magalhães. Além disso,
o fato de ter uma unidade da empresa próxima aos clientes permite
uma assistência técnica mais rápida.

EBEC: Uma locadora de veículos especializada
no setor de mineração
do em todo o território nacional e está preparada para entregar os
Especializada em alugar frotas para atuar nos empreendimentos
veículos em qualquer município do país, oferecendo ampla cobertura
do setor mineral, a EBEC oferece capacidade técnica comprovada junde serviços de assistência técnica e atendimento personalizado.
to às grandes mineradoras e soluções completas que agregam persoA EBEC te convida a fazer contato através do site www.ebec-sa.
nalização com acessórios, documentos e gestão de frotas com intecom.br ou pelo 0800 012 5500.
ligência voltada para eficiência de custos, segurança e mobilidade.
O serviço torna-se importante no contexto da gestão eficiente de
empresas que buscam concentrar seus esforços em suas atividades
empresariais, deixando que questões envolvendo veículos fiquem a
cargo da EBEC.
O diretor comercial da EBEC, Breno Azevedo, salienta que “o uso
severo das caminhonetes e outros veículos no ramo de mineração, a
necessidade de revisões constantes, de veículos substitutos, dos acessórios e itens de segurança obrigatórios e das documentações, torna
o serviço de locação da EBEC fundamental para os clientes que necessitam desta ferramenta de trabalho em conformidade com as mais
diversas exigências de segurança das mineradoras, tudo
isso com uma excelente gestão de custos frente a outras
opções.”
Os clientes da EBEC são mineradoras de grande, médio
e pequeno porte em todas as áreas de atuação e consultorias que atuam no ramo minerário, como as que atuam em
geologia, biologia, engenharia, meio ambiente, segurança
do trabalho, sondagem, prospecção mineral, entre outras
atividades.
Dentre os veículos alugados e personalizados pela
EBEC estão as caminhonetes 4x4, SUVs, Vans, veículos executivos, veículos hatch e sedan, ambulâncias e caminhonetes equipadas com kits de combate a incêndio. Padrões de
segurança exigidos pelas grandes mineradoras são atendiFrota da EBEC destinada à locação inclui caminhonetes 4x4, SUVs,
dos integralmente durante a personalização dos veículos.
vans e até ambulâncias
No quesito atendimento, a EBEC possui clientes atuan-
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Fórum expõe avanços em tecnologias remotas
Muito se fala sobre mineração 4.0. E durante a pandemia, esse assunto ganhou ainda mais relevância. Muitas empresas do ramo da mineração estabeleceram uma
rota de importantes investimentos em tecnologia, especialmente nos serviços remotos, e o Fórum Sul-Americano Metso Outotec 2021 mostrou esse movimento.
Em dos painéis realizados no evento, representantes de grandes players do mercado da mineração puderam falar sobre como a pandemia impulsionou o segmento de tecnologias remotas.
Ao responder a pergunta “Que tecnologias ou serviços remotos
vocês acreditam que serão uma tendência no médio prazo na mineração?”, Rayner Teixeira, gerente de tecnologia da Vale, disse:
“Acredito que cada vez mais essa prática vai ganhando força dentro das corporações, principalmente na mineração. Trabalhos com
centro de monitoramento, que visam tirar o homem do campo ou
da região de risco, principalmente, têm se mostrado cada vez mais
fortes, com apoio da inteligência artificial, com apoio de robôs e de
Video Analytics”.
Na avaliação do gerente da Vale, uma tecnologia 4.0 que pode
ser potencializada no médio prazo seria o Video Analytics. Ele cita
também o trabalho com robôs autónomos, que tem sido uma “tecnologia disruptiva” na mineração. “São pilares da indústria 4.0 com
os quais as mineradoras têm cada vez mais trabalhado, sempre com
parceria com startups e fornecedores que estão abertos para esse
novo mundo”, diz Teixeira.
Para José Ramón Abatte, gerente corporativo de Projetos de Tecnologia e Automação da Codelco, essa não é uma tendencia a médio
prazo, pois o setor já está vivendo a realidade das operações remotas.

Ele ressalta que um primeiro passo foi a possibilidade de
interação entre as equipes, como por exemplo a operação dos caminhões telecomandados ou autônomos.
“Porém, ainda não estamos interagindo com retroescadaveiras autônomas, ou telecomandadas. Creio
que a tendência é seguir adiante nos desafios aos quais
estamos nos propondo a enfrentar, que é a integração
operacional, ou seja, a interoperatividade entre equipamentos autônomos e teleguiados, como as retroescavadeiras e os equipamentos auxiliares, como ônibus, para
que interajam no ambiente de mineração”, disse Abastte, no fórum.
“No âmbito subterrâneo, na Codelco, estamos dando passos importantes, especialmente em El Teniente, avançando na automatização dos equipamentos LHD e dos caminhões autônomos. No nosso
caso, esse ecossistema autônomo com carregadeiras LHD e caminhões autônomos deve ocorrer ao final de 2022 e início de 2023,
compondo um ecossistema automatizado, isso no âmbito das minas.
Já no âmbito das plantas, um elemento muito importante que já estamos vislumbrando é um componente que integra os sistemas de
controle avançado, com as recomendações, por exemplo, de um processo analítico avançado, no qual as recomendações analíticas são
automatizadas até um sistema de controle avançado”, afirmou.
Hilario Gorvenia, gerente de Planta na Nexa, também acredita
que a Covid tenha acelerado a adesão aos serviços remotos. “E, ao
priorizar a saúde e a segurança, acredito que há muitos desafios nesse campo, uma vez que essa aceleração não inclui apenas o trabalho
remoto, mas também todas as etapas de automatização e digitais,
além da automatização de processos que nos ajudarão a cuidar melhor das pessoas, dos processos e dos equipamentos”, disse.

Sensores prolongam vida útil da mina no México
ceito permitindo a combinação de um dos três sensores principais
(Transmissão de raio X, Fluorescência de raio X e NIR) com outros três
sensores adicionais (Indução, Laser 3D e Cor).
A combinação mais comum para a mineração é: sensor de transmissão de raios-X, sensor de cor, sensor laser 3D e sensor de indução.
Combinação que dá aos clientes maior flexibilidade para tratar minérios complexos como fluorita, minério de ferro, polimetálicos, ouro,
entre outros. Isso devido ao fato dos sensores fazerem uma análise
completa de diferentes propriedades físicas, como
densidade, formato, volume, brilho, cor, indutividade
e condutividade. Neste caso, as principais propriedades de triagem são densidade, formato e cor.
No cenário de separação e pré-concentração mineral, a tecnologia SBS (Sensor Based Sorting) está
ganhando cada vez mais espaço e visibilidade. Neste
mercado, as tecnologias de triagem de minério oferecem soluções para recuperar os minerais valiosos,
removendo eficientemente o material residual ou
No cenário de separação e pré-concentração mineral, a tecnologia SBS
outras impurezas e contaminantes. Pode também ser
(Sensor Based Sorting) ganha cada vez mais espaço
aplicada para a pré-concentração do ROM, para gerar

Com a tecnologia de separação por sensores, a Steinert possibilita abrir novas frentes na mineração, com o uso de minério de baixo teor que antes não seria viavel economicamente. Dessa forma, a
transformação de minério de baixo teor em novos recursos tornou-se
uma realidade. A atuação dos sensores neste caso vem sendo tão
efetiva que os operadores já mencionam planos de expansão.
A Steinert desenvolveu um conceito único, chamado de “separação multi-sensor”. O sistema de sensores do KSS aplica esse con-
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um concentrado de produto, e na recuperação de minerais valiosos
de pilhas de baixo teor, tais como a classificação de pré-cominuição.
Devido à possibilidade de combinar até quatro sensores, o STEINERT KSS pode lidar com materiais de entrada mais complexos e chegar
a um material de saída de alta qualidade. A tecnologia apresenta outras
vantagens, como separação a seco, aumento de produtividade, redução de custos de transporte, além da redução de custos operacionais.
Neste projeto no México, o cliente está enfrentando uma diluição
de teor devido a junção de tipos de rochas com teores diferentes. A
utilização dos sensores permite ao cliente ajustar sua produção de
acordo com a demanda do mercado, focando na reutilização e maximização dos recursos naturais. Uma vantagem adicional, que garante maior flexibilidade, é que a tecnologia possibilita a geração de
produtos com teores variáveis, o que torna possível acompanhar as
variações do mercado.
Atualmente, os principais players do mercado já estão repensando seu modelo tradicional de mineração e são motivados, principalmente, pela necessidade de aumentar a competitividade. Iniciativas
que visam aumentar a otimização da produção, a eficiência dos processos, os custos e a redução de desperdícios já são uma realidade.
A tecnologia Sensor Sorting é um passo neste processo de inovação, com vários benefícios envolvidos na concentração mineral,
indo muito além dos aspectos econômicos. Como exemplo, o uso da
tecnologia SBS que leve ao melhor aproveitamento das reservas exploradas, prolongando a vida útil da mina.

Ao eliminar material não valioso para o processo a jusante, a tecnologia promove a redução no consumo de energia, de água e de reagentes químicos, afetando os custos logísticos e operacionais, e apresentando um impacto positivo direto na geração de rejeitos, uma vez
que a ganga é eliminada em frações de tamanho mais grosseiro.
Assim, e visando a transformação do setor mineral, a inovação
deve ser a base fundamental para a tão esperada mudança. A revolução digital já é uma realidade, o conceito de Indústria 4.0 é cada
vez mais utilizado no setor de mineração, e novas tecnologias para
o tratamento de minérios se difundem, especialmente em processamento a seco.
A implementação do projeto começou com testes realizados no
Centro de Testes e Desenvolvimento na Steinert Alemanha. Logo
após os testes, o Chefe de Suporte ao Cliente da América Latina, Edwardes Dias, comissionou o primeiro sensor em 2018. O fato de o
cliente operar hoje com três equipamentos prova seu sucesso.
A divisão de mineração nas Américas do Norte e do Sul cooperam
entre si com foco no cliente, diz Vinícius Souto, Head of Mining Americas.
As exigências de instalações e máquinas estão crescendo, um
chamado para soluções mais completas e flexíveis. Diante dessas exigências, a Steinert fornece soluções remotas que simplificam o comissionamento, monitoramento e controle das instalações do cliente. Um olhar para o futuro, porque acreditamos no importante papel
da inteligência artificial como aliada para melhorar a eficiência e os
resultados dos processos.

Mina sueca instala rede 4G para automatizar perfuratriz
nários passando menos tempo na mina”, afirma Craig Griffiths, gerenUma rede do tipo LTE (4G) , móvel e dedicada, está em operate de Mineração na Zinkgruvan Mining.
ção para telecomandar perfuratrizes subterrâneas Epiroc Simba E7.
Implantar uma rede LTE dedicada e que funcione bem no subterAtravés da solução Teleremote, já foram realizadas 6.500 perfurações
râneo foi um desafio, mas com resultados compensadores.
com a primeira unidade automatizada, sem operador a bordo.
“Poderíamos executar o projeto via Wi-Fi, mas como queremos
Foi no início da primavera de 2021 que a Zinkgruvan Mining, traque a rede funcione por pelo menos mais dez anos, por que não inbalhando em conjunto com seus fornecedores Epiroc e IT, além da
vestir em um sistema que possa lidar com as demandas do futuro?”
operadora de telecomunicações Telia, conectou pela primeira vez seu
complementa Craig.
equipamento Epiroc Simba E7 a uma rede LTE (Long Term Evolution).
“Uma vez concluído, o projeto terá cerca de 70 unidades remotas
Desde então, a produção remota decolou. A perfuratriz Simba E7
de rádio, ou seja, transmissores e receptores de sinais de rádio na rede
opera a cerca de 350 m de profundedade e.o controle é exercido a
LTE, instalados na mina e proporcionando uma cobertura de cerca de
partir de um confortável centro na superfície.
70 km. A parte da rede LTE atualmente em operação cobre cerca de 15
“Gosto de estar na mina também, mas certamente é mais segukm”, explica Håkan Mann, Gerente de Projeto na Zinkgruvan Mining.
ro e saudável ficar aqui. É bom poder fazer uma pausa para o café
“Como somos os primeiros a construir algo assim, não conseguiou respirar um ar fresco quando tenho vontade”, afirma o operador
mos pedir ajuda a ninguém, tivemos que resolver todos os problemas
Jocke Lindblad.
pelo caminho.” – comenta.
Ele pode operar a perfuratriz do seu
A cooperação com a Epiroc foi absoposto exatamente da mesma maneira
lutamente crucial para o projeto.
que o faria na mina. As telas e alavancas
Eles sabiam que iríamos construir uma
de comando são as mesmas.
rede LTE e, em seguida, desenvolveram seu
O fato de os operadores não precisistema teleremoto de acordo”, diz Mann.
sarem entrar na mina para a produção
Depois de medir e avaliar os dados
regular torna possível perfurar em méde 6.500 perfurações feitas remotadia quatro horas a mais por dia.
mente, a Zinkgruvan pode confirmar
“Isso nos dará um melhor controle
que a perfuração está mais eficiente do
sobre nossa produção e reduzirá nossos
Perfuratrizes subterrâneas Epiroc Simba E7:
que nunca, enquanto os operadores escustos. Mas o maior ganho será em resem operadores a bordo
tão satisfeitos também.
lação à segurança, com nossos funcio-
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Liebherr Mining avança em automação
de máquinas interoperáveis
O portfólio de produtos Liebherr Mining Technology inclui automação de máquinas, serviços digitais e sistemas de assistência e análise integrada, oferecendo aos clientes um escopo flexível de soluções
de fornecimento para aumentar a segurança e a eficácia operacional
dos ativos. Juntos, esses sistemas apoiarão o desempenho do operador, otimizarão os processos de diagnóstico e automatizarão as funções da máquina, enquanto integram os dados da máquina e a experiência do OEM nos cenários de tecnologia escolhidos pelos clientes.
A automação de minas tornou-se cada vez mais importante para
os mineradoras, com a abordagem aumentando a segurança, melhorando a eficiência operacional, otimizando a produtividade e os
custos operacionais. Para automação de caminhões, escavadeiras e
tratores Liebherr, a empresa está desenvolvendo a próxima geração
de soluções autônomas em busca da máxima segurança e eficiência
operacional, apoiadas por uma plataforma automação aberta e interoperável, combinações equipamentos de origens diferentes, soluções autônomas de bordo e plataformas de controle central.
SOLUÇÃO DE TRANSPORTE AUTÔNOMO
A solução de transporte autônomo da Liebherr oferece a próxima geração de inteligência a bordo, com dependência reduzida da
infraestrutura do local e sistemas de supervisão centralizados. Juntamente com as tecnologias de veículo para veículo, as soluções autônomas inteligentes da Liebherr fornecem recursos de planejamento
de rotas para as área de carga e prevenção de obstáculos a bordo-para otimização do fluxo de tráfego. As soluções oferecem um alto
nível de integridade de segurança com a introdução do conceito de
segurança de 8 camadas, em combinação com as mais recentes tecnologias de percepção a bordo para longo alcance, alta resolução e
cobertura de 360 graus.
A Liebherr oferece um escopo flexível de soluções de fornecimento, dando aos clientes a liberdade de escolha na seleção das
melhores máquinas básicas, automação, gerenciamento de tráfego e
sistemas de gerenciamento de frota. Essas soluções escaláveis atendem a todos os casos de uso, desde implementações autônomas até
totalmente integradas em larga escala:
- Kit pronto para autonomia: máquina projetada e configurada
com capacidade drive-by-wire
- Kit de autonomia: máquina autônoma equipada com percepção
e robótica on-board, capaz de integração por meio de um protocolo
aberto a soluções de gerenciamento de tráfego
- Solução completa: solução completa de transporte autônomo
integrada aos sistemas de gestão de tráfego e frota
PROTOCOLO ABERTO FACILITA INTEGRAÇÃO
Os produtos de autonomia interoperável da Liebherr para aplicações de frotas mistas têm a capacidade de interagir com vários sistemas de gerenciamento de tráfego e frota.Ela desenvolveu e comprovou a primeira interface de software aberta do mundo entre seu Kit
de Autonomia e fornecedores independentes de Sistemas de Gerenciamento de Tráfego (TMS). O protocolo não apenas permitirá que
os clientes escolham sua solução de gerenciamento de tráfego prefe-
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rida, mas também
permitirá que máquinas autônomas,
incluindo veículos
leves autônomos,
coexistam em um
ecossistema autônomo comum.
O
documento de controle de
O fabricante também desenvolveu o uso de rede aérea
interface (ICD) dee trolei para alimentar os caminhões rampa acima
senvolvido
pela
Liebherr permite a próxima geração de automação de minas interoperável. Tendo comprovado a interface de software com vários
provedores de TMS, a Liebherr agora disponibilizará seu protocolo
para uma adoção mais ampla no setor. O protocolo também será fornecido à International Standards Organization, pois a marca alemã
continua a perseguir sua visão de automação de minas interoperáveis
abertas para o benefício dos operadores e fornecedores da indústria.
Liebherr e a Hexagon Mining integraram recentemente seus produtos de tecnologia complementares, usando a interface de software
aberta. Como resultado deste acordo, a tecnologia Hexagon, incluindo
seu sistema autônomo de gerenciamento de missão, será usada nas
opções de automação de minas oferecidas pela Liebherr aos clientes.
“Desde o início, nossa abordagem se concentrou no desenvolvimento de soluções de automação de máquinas que sejam realmente
interoperáveis. Como resultado, nossas arquiteturas de sistema permitem uma integração perfeita em várias camadas para proporcionar
um nível de retorno para os clientes que não era possível até agora” ,
disse Scott Bellamy, chefe de gerenciamento de caminhões de mineração da Liebherr Mining.
AUTOMAÇÃO DE ESCAVADEIRA
As escavadeiras Liebherr são projetadas com os fundamentos
tecnológicos para permitir a integração dos futuros sistemas de automação. A Liebherr Automation Readiness oferece capacidade drive-by-wire com as interfaces necessárias, suporte técnico e acesso às
funções integradas da escavadeira.
A marca oferece, em suas novas gerações de escavadeiras, sistemas de acionamento e controle integrados para fornecer funções
semiautomáticas da máquina, que dão suporte ao operador em produtividade, consistência e desempenho de segurança.
O Bucket Filling Assistant (BFA) é o primeiro produto de automação a apoiar o portfólio de escavadeiras hidráulicas da Liebherr,
abrindo caminho para a automação de máquinas. Uma combinação de dois desenvolvimentos inovadores de engenharia, o Bucket Filling Assistant permite o enchimento mais rápido e fácil da
caçamba com fatores de enchimento consistentes, especialmente
em condições de escavação em blocos ou difíceis.. O enchimento
semiautomático da caçamba permite que o operador realize o ciclo
de enchimento da caçamba automaticamente com um único movimento do joystick.

ENGENHARIA

Simulações 3D: soluções inovadoras
para projetos hidráulicos
Imagine poder visualizar escoamentos turbulentos e mensurar
os efeitos que eles podem causar em estruturas hidráulicas? Isso
tudo é possível, por meio dos softwares de Fluidodinâmica Computacional – CFD usados pela Tractebel para simular em 3D o comportamento de fluidos.
Esses softwares se tornaram aliados da engenharia para analisar
os melhores critérios e metodologias a serem adotados em projetos
que envolvem fluidos.
A ferramenta auxilia na segurança hidráulica de empreendimentos diversos, podendo ser aplicada a estruturas costeiras e fluviais, estações de tratamento de água, estruturas extravasoras em barragens
de água e de acumulação de rejeitos, dentre outras obras hidráulicas.
A ferramenta também pode ser usada em avaliações de estabilidade
de barragens de terra e enrocamento em decorrência da interface
hidráulico-geotécnica nessas estruturas. Além disso, a ferramenta de
CFD pode ser usada em estudos ambientais, tais como simulação de

Modelagem em CFD do sistema extravasor de uma barragem de
rejeitos. Os dados gerados em diversas simulações mostraram o
comprometimento da capacidade

plumas térmicas e de dispersão de poluentes, transporte de sedimentos e dimensionamento de escadas de transposição de peixes.
Os resultados das simulações em CFD contribuem para a escolha
da solução mais adequada, de acordo com a necessidade de cada
projeto, o que pode significar agilidade e economia na fase de instalação do projeto.
“A utilização da ferramenta CFD para simulações hidráulicas tem
permitido avaliar de forma objetiva a resposta das estruturas hidráulicas a diversas condições de vazões. A Tractebel possui ferramentas
digitais avançadas com as quais nossos especialistas em modelagem
constroem soluções econômicas, inovadoras e, ao mesmo tempo, robustas para nossos clientes”, afirma Alex Simplício, afirma Alex Simplício, hidrólogo da Tractebel.

Simulação de estrutura vertente com formação de ressalto hidráulico

Simulação do sistema de transposição de peixes da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, em Altamira, Pará.

Topografia por Satélite para Estudos de
Rompimento de Barragens (Dam Break)
Nos últimos 5 anos observou-se o surgimento de uma frente de
desenvolvimento técnico e científico voltado aos serviços remotos e
de monitoramento inteligente no setor geoespacial. Novas técnicas
de processamento de imagens de satélites e outros dados de sensoriamento remoto, aliadas ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de
algoritmos de inteligência artificial, são alvos de grandes investimentos de empresas de geotecnologias, no intuito de evitar ou reduzir as
incursões de campo e otimizar as análises e ganhar escala.

No setor da mineração a gestão de barragens é um ponto crucial.
Com o desenvolvimento dessas tecnologias torna-se imprescindível
que os estudos, modelagens, simulações e monitoramento de barragens utilizem técnicas cada vez mais automatizadas para o fornecimento de dados.
Para os estudos de segurança de barragens, por exemplo, um
dos dados mais importantes é a topografia ou os Modelos Digitais
de Terreno (MDTs), principalmente para as simulações das manchas
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de interpolação dos dados de altimetria, com
objetivo de melhorar a definição do relevo
ao longo das calhas dos rios. Desta forma,
assegura-se a conectividade de todos os seus
arcos, bem como a correta orientação no
sentido do escoamento, ou seja, garantir que
o fluxo esteja sendo direcionado para a foz.
As figuras abaixo ilustram um compaMDTS POR LIDAR E
rativo de dois modelos da mesma área sem
TOPOGRAFIA POR SATÉLITE
MDT SEM a correção para MDEHC na calha do rio
o ajuste e com a correção para MDEHC
Dentre as soluções de topografia por
(Modelo Digital de Elevação Hidrologicasensoriamento remoto destaca-se o LiDAR
mente Consistente), respectivamente.
(perfilamento a laser) aerotransportado,
Christian Vitorino, Diretor de Novos
que gera nuvens de pontos com densidade
Negócios da TecTerra Geotecnologias,
adequadas para se mapear com alta precidestaca que “a topografia por satélite e o
são no nível do terreno.
LiDAR vieram para viabilizar projetos e esOutra possibilidade para geração
tudos relacionados à gestão de barragens,
de MDTs é a topografia por satélite, que
dado à capacidade de entregar os dados
consiste em coletar cenas de diferentes
ângulos (multivisão) da área e, a partir de MDT COM a correção para MDEHC na calha do rio de forma rápida e em grandes áreas, com
alta precisão”. Ainda ressalta que, “no
processamentos com algoritmos especialicaso da topografia por satélite, consegue-se cobrir grandes áreas a
zados, extrair a vegetação e construções.
custos mais atrativos”. Ele ainda explica que essas técnicas são desenEspecificamente para aplicações em estudos de Dam Break, é necesvolvidas por operadoras internacionais e representadas no Brasil pela
sário que seja fornecido um MDT hidrologicamente consistente, que deTecTerra Geotecnologias (www.tecterra.com.br).
manda em redesenhar a malha hidrográfica principal durante o processo
de rupturas hipotéticas de barragens. Para
esse fim já existem técnicas consolidadas
de sensoriamento remoto para o fornecimento dos MDTs de alta precisão sem a
necessidade de trabalho de campo e entrada nas plantas de mineração.

Mais segurança e até reaproveitamento dos rejeitos
Um dos setores mais importantes para a economia brasileira, a
mineração requer soluções que minimizem os impactos no meio ambiente. Para isso, o tratamento e destinação dos resíduos sólidos deve
estar entre as principais preocupações das empresas mineradoras.
A Allonda, empresa de engenharia com foco em soluções sustentáveis e com grande experiência no mercado de mineração, oferece
inúmeras soluções para gerenciamento de rejeitos. Entre elas, o deságue, desidratação (separação de sólidos e líquidos) e contenção de
rejeitos, lamas, resíduos ou lodos em Geotube®.
“É uma tecnologia completa e eficiente, por ser ambientalmente
sustentável, de alto rendimento e aplicável à uma grande diversidade
de materiais, além de segura e econômica”, explica Oliver Gobbo, en-

Sistema Allonda de deságue, desidratação e contenção de rejeitos e lamas
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genheiro de processos da área de mineração da Allonda.
Por sua simplicidade de operação, versatilidade, baixo custo e rapidez na instalação, a tecnologia é indicada para projetos de pequeno
e de grande porte, podendo até ser usada em muitas situações, até
abaixo da superfície da água ou em outras condições difíceis.
O Geotube® é um cilindro feito de geotêxtil, tecido especialmente desenvolvido para esta aplicação, e sua costura é resistente a fortes pressões. Principalmente durante as operações de bombeamento, que é a primeira fase de todo o processo.
Depois de condicionado no Geotube®, a parte líquida do material
contaminado é automaticamente drenada pelos poros de sua superfície, com baixíssima contaminação de sólidos, podendo atender os
limites legais para descarte de efluentes. A parte sólida é retida e, ao
longo do tempo, ocorre a consolidação por desidratação desse material contido. O material desaguado pode ser facilmente removido e
transportado para outro local ou estocado e empilhado nas próprias
unidades Geotubes® como sua destinação final.
“Desidratado, o lodo permanece encapsulado aguardando sua
destinação final, livre de impactos ambientais”, explica o Gobbo, o
engenheiro responsável pela aplicação da tecnologia, em 2021, para
a desidratação de rejeito ultrafino proveniente de produção de minério em uma operação da Allonda no estado de Minas Gerais.
Para essa operação, ele conta que foram utilizados 88 Geotubes®
com capacidade para 1.000m³ cada, alcançando uma capacidade de
72 mil t de massa seca de rejeito confinado. O desaguamento dos ultrafinos em Geotubes® ainda permitiu o aproveitamento de um novo
produto (sílica de alto teor), que seria descartado se tivesse passado
apenas pelo processo de filtração tradicional.

SUSTENTABILIDADE

Municípios buscam diversificar a economia
Itabira, a cidade originária do minério de ferro, MG, está em contagem regressiva para o esgotamento de suas jazidas. Com exceção
da mina de Brucutu, da Vale, as reservas naturais a céu aberto devem
acabar em 2029. O problema é que 60% da renda municipal vem da
atividade minerária.
Segundo o prefeito João Izael, uma das apostas é investir na
transformação da cidade em polo de formação de mão de obra para
a área tecnológica. “A criação de uma universidade voltada para esse
segmento será uma das formas de enfrentar a situação do fim das
minas”, disse Izael, recentemente.
Ideias como essa agora terão apoio das próprias mineradoras, que assinaram, por meio do Instituto Brasileiro de Mineração
(Ibram), um protocolo de intenções com a Associação de Municípios
Mineradores de Minas Gerais (AMIG) para incentivar a diversificação
da economia das cidades que dependem da mineração, antes que as
jazidas do Quadrilátero Ferrífero se esgotem.
Nova Lima, por exemplo, já não tem um grama de ouro a ser explorado e verá suas reservas de minério de Fe chegarem ao fim nos
próximos 40 anos. Em situação mais confortável que os demais 29 municípios integrantes da Amig, a cidade tem atraído novos projetos de
desenvolvimento da economia e de capacitação da mão de obra local.
O secretário de Desenvolvimento Econômico de Nova Lima, Abner Henrique Santana Soares, explica que o território local apresenta
realidades econômicas e urbanas com características distintas que
foram já identificadas em projeto de fomento em curso, o qual mapeou os principais clusters compatíveis com a qualificação e gestão
ambiental preconizadas pelo município.
A região da Lagoa dos Ingleses, por exemplo, tem recebido investimentos significativos de empresas de alta tecnologia, especialmente aquelas com atividades relacionadas à Biotecnologia, entre elas: a
Biomm, Visiontech, CMOs Drake e BiotechTown.
E também abrigará um investimento de R$ 25 bilhões da argentina Bravo Motor Company, que anunciou em 2021 a intenção de
construir uma fábrica de veículos elétricos e pacotes de baterias na
região do Alphaville, na BR-040, via que liga Minas Gerais ao Rio de
Janeiro. O projeto, batizado de Colosso 1, está em fase de captação
de investidores, segundo Abner. Ele tem a expectativas que as obras
comecem em 2023.
Já o bairro Vila da Serra é reconhecido como Distrito de Inovação,

Shopping em construção na região da Lagoa dos Ingleses: Nova
Lima atrai investimentos

pois concentra negócios digitais, startups e instituições referência em
saúde. Tais como, Fiemg LAB, Aço Lab e BS2 Pool, além de um dos
principais ecossistemas de inovação da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, o San Pedro Valley.
Sedia também âncoras em diversas áreas de serviços especializados, como o Hospital Biocor, Hospital Vila da Serra, Accenture e
várias empresas do segmento de Consultoria e Gestão Empresarial.
Já no Vale do Sol, o potencial indicado pelo projeto de fomento foi a
Biomedicina.
Na solenidade de assinatura do acordo com o Ibram, o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, comemorou a arrecadação
recorde em 2021, de R$ 1 bilhão, ressaltando que “a leitura sobre
o futuro da economia do município já mostra suas cartas”: o ICMS
passou a responder por 21% da arrecadação de impostos, seguido do
ISS e da CFEM, ambos com 18% cada. “Esses números são do final de
2021 e refletem quase 60% do que arrecadamos”.
O município tem um Fundo de Desenvolvimento Econômico,
abastecido com recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral (CFEM) e um Plano Diretor em revisão, que deve propiciar outras formas de incentivo a novos negocios, alinhados às
características pontuadas ao longo da história da cidade. Endossam
também a diversificação econômica entre as prioridades do município o Fundo de Inovação, Núcleo de Projetos Prioritários e programas
de Formação de Mão de Obra.
ANGLOGOLD VAI TRANSFORMAR
O CENTRO HISTÓRICO DE NOVA LIMA
Daqui para a frente, porém, as mineradoras serão uma ferramenta propulsora de projetos como esse de Nova Lima, afirma Abner Soares. Segundo ele, o trabalho começa pela identificação da cadeia de
fornecedores das principais players do setor no local: AngloGold, Vallourec e Vale, incluindo desde produtos básicos até alta tecnologia.
“Vamos estudar profundamente esta cadeia produtiva e desenvolver um plano para atraí-las. Empresas que fornecem serviços e
produtos para a extração mineral poderão fazer o mesmo para outros
setores”, afirma Abner Soares.
Trata-se, na verdade, de um chamado às mineradoras. “O que
elas estão dispostas a fazer para ajudar os municípios que tantas riquezas lhes deram?”.
E talvez o primeiro ato nesse novo momento esteja a cargo da AngloGold Ashanti. A empresa tem um projeto de transformar a chamada Gold City - centro histórico de Nova Lima onde ficam as instalações
da antiga Mineração Morro Velho e hoje sob o seu controle - em um
conglomerado econômico de gastronomia, design, cinema, eventos e
outras atividades. O plano prevê a criação de oportunidades para o
resgate da história e o estabelecimento de uma nova vocação local.
“Até teleférico tem no projeto”, disse à revista Minérios e Minerales Waldir Salvador Júnior, consultor de Desenvolvimento Econômico e Relações Institucionais da Amig. Segundo ele, a ideia, que não é
nova, está sendo resgatada. “É um megaprojeto que está praticamente pronto. A AngloGold está em fase de captação de investidores, e
Prefeitura tem que fazer a drenagem urbana”, revelou Salvador Júnior.
No Conjunto Histórico Morro Velho, que foi tombado em 2019
pela prefeitura, existem 27 imóveis inventariados. O conjunto englo-
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SUSTENTABILIDADE
ba a Casa Grande, o Cemitério dos Ingleses, Cruzeiro da Boa Vista
e antigo complexo industrial, totalizando 251.581,00 m² de área. O
complexo está localizado na região central da cidade, partindo da
Praça do Mineiro até os bairros Boa Vista e Mingu.
AngloGold confirmou à revista a existência da proposta, mas
ponderou que o projeto ainda está sendo elaborado. Em nota, a
empresa disse: “A AngloGold Ashanti entende que a sua antiga
área industrial, localizada no Centro de Nova Lima, carrega uma
grande representatividade histórica para o município. Por isso, a
empresa busca atuar de forma transparente e inclusiva a respeito
do futuro desse patrimônio”.
E acrescentou: “Diante de uma consulta à comunidade, estamos
em fase de elaboração de um projeto de revitalização da antiga área
industrial, que resultará em um legado de novas atrações culturais,
turísticas e de desenvolvimento social”.
Procurada, a Prefeitura de Nova Lima, por sua vez, preferiu não
comentar sobre o empreendimento neste momento. “A informação
que temos é que o projeto está sendo totalmente reformulado pela
empresa”, disse a assessoria de comunicação do município.

Centro Histórico de Nova Lima, que vai ser transformado pela
Anglo Gold em conglomerado econômico

município minerador para trabalharmos
suas vocações naturais”, diz o presidente
da Amig.
Segundo Flavio Ottoni Penido, diretor-presidente do Ibram, o engajamento
do poder público, das empresas e da comunidade é fundamental para o êxito da
iniciativa. “Vamos trazer para a mesa as
José Fernando de
estratégias, as opiniões, os anseios e os reOliveira, da Amig
cursos necessários para que a diversificação econômica ocorra com a participação em conjunto dos principais
atores desse movimento”, afirma.
  Segundo o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Dieguez, pautado por todos esses pilares, o município espera que a partir dessa
parceria, Nova Lima crie um modelo de trabalho que possa ser replicado por todo o país.
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DE NOVA LIMA (PDENL)
Outras estratégias seguem o fluxo da independência financeira
local e estão reunidas no Programa de Desenvolvimento Econômico
de Nova Lima (PDENL), que está em formatação e será lançado pela
Prefeitura no primeiro semestre deste ano.
O Programa tem como objetivo a promoção do desenvolvimento econômico a partir da atividade minerária, de suas múltiplas cadeias produtivas e de outros potenciais a ela ligados; a atração de empresas com baixo
impacto ambiental, aumentando a arrecadação municipal e preparando
mão de obra local qualificada para ocupação dos postos de trabalho.
“Estamos preparando Nova Lima para um futuro ainda mais
próspero. O Programa de Desenvolvimento Econômico colocará o
município em evidência no mercado nacional e internacional. O nosso desejo é que as pessoas de Nova Lima possam realizar seus sonhos
em nosso território, oportunizando empregos de alto valor agregado,
poder empreender e inovar, tudo isso respeitando a vocação ambiental que o município possui. Para isso acontecer, enxergamos como
essencial a contribuição do setor extrativo mineral trabalhando em
conjunto com o município em sua diversificação econômica”, afirma
o secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de
Nova Lima, Abner Henrique.
Em Nova Lima, a mineração terá um papel ainda mais preponderante, pois duas grandes empresas são proprietárias de 40% do
território municipal. Isso confere a elas a oportunidade de participar
de forma ainda mais efetiva no processo, ao destinar terrenos para a
ocupação de novos negócios.

MUNICÍPIOS FACILITARÃO TRÂMITE PARA ATRAIR NEGÓCIOS
O presidente da Amig e prefeito de Conceição do Mato Dentro
(Médio Espinhaço), José Fernando de Oliveira, reforça que a ideia é
aproveitar uma cadeia produtiva já estabelecida e somar a ela condutas tradicionais como disponibilização de áreas, pacotes tributários,
revisões no plano diretor, celeridade para projetos essenciais, entre
outras estratégias para atrair negócios.
“A assinatura desse protocolo de intenções representa justamente a linha que a Amig está trabalhando,
que é o tripé da sustentabilidade, da segurança e da diversificação econômica. E Nova Lima já pratica a diversificação econômica em seu território, se transformando
em uma cidade além da mineração”, explica.
Nova Lima está assinando na frente, diz o prefeito,
porque seu projeto já estava em tramitação na Amig.
Outros projetos, de Conceição do Mato Dentro e outras
cidades, estão sendo analisados.
“Cada caso é um caso. Nós não temos um produto
acabado que sirva para Nova Lima e Canaã dos Carajás.
Bravo Motors anunciou instalação de fábrica de veículos elétricos em Nova Lima
Temos que ter um diagnóstico muito preciso de cada
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LEVANDO A CONSTRUÇÃO

A UM NOVO PATAMAR.

250 mil m² de exposições / 130 mil participantes / 1.800 expositores / 150 sessões educacionais

14 A 18 DE MARÇO / 2023 / LAS VEGAS / NEVADA

Não importa em qual setor da construção você atue:
você vai sair da CONEXPO-COM/AGG com novas
ideias, novos contatos e novas oportunidades para
ampliar seus negócios e sua posição na indústria.
Essa não é só a maior feira de construção da
América do Norte, como também está levando o
setor para o próximo patamar.

SAIBA MAIS EM CONEXPOCONAGG.COM

2020 Attendee Missy Scherber,
T. Scherber Demolition & Excavating

Viva o Progresso.

Pás-carregadeiras Liebherr
L 538 / L 556 / L 566 / L 580
Baixo consumo de combustível e menor desgaste
de freios devido ao sistema de translação hidrostático
Alta produtividade e elevada carga de tombamento
devido à montagem diferenciada do motor
Menor desgaste dos pneus por meio da regulagem
gradual da força de tração
Caçambas entre 2,3 m3 até 14,0 m3

www.liebherr.com.br
info.lbr@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrConstruction

