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20 minutos

para começar…

Introdução às 

Soluções de Gestão de Rejeitos

A mineração sustentável requer uma transformação radical
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15 minutos

para começar…

Introdução às 

Soluções de Gestão de Rejeitos

A mineração sustentável requer uma transformação radical
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10 minutos

para começar…

Introdução às 

Soluções de Gestão de Rejeitos

A mineração sustentável requer uma transformação radical
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5 minutos para 

começar…

Introdução às 

Soluções de Gestão de Rejeitos

A mineração sustentável requer uma transformação radical
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1 minuto para 

começar…

Introdução às 

Soluções de Gestão de Rejeitos

A mineração sustentável requer uma transformação radical
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Introdução às 

Soluções de Gestão de Rejeitos

A mineração sustentável requer uma transformação radical
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1. Introdução

2. Desafios e soluções na gestão de 

rejeitos

3. Perguntas e respostas

4. Encerramento do webinar

Agenda Informações principais

▪ O webinar será gravado

▪ Use a caixa de perguntas para enviar suas questões 

durante a apresentação

▪ Se precisar de ajuda durante a apresentação, escreva 

na caixa de perguntas e o moderador o ajudará

▪ Materiais adicionais estão disponíveis

▪ Os materiais de referência e a gravação serão 

compartilhados após o webinar

▪ Qualquer dúvida que não seja respondida durante a 

apresentação, esta será sanada após o webinar por     

e-mail
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▪ VP, Soluções em Gestão de Rejeitos

▪ Ingressou na Metso em 1992

▪ Baseado em York, Pensilvânia, EUA

▪ Responsável por liderar os negócios e o gerenciamento 

de soluções de gestão de rejeitos para mineração

Apresentador do dia

Rodrigo Gouveia
rodrigo.gouveia@metso.com 



© Metso© Metso9

Geração 

de rejeitos em 

2018: 
Ferro 3,6 bilhões 

de toneladas

Cobre 5,2 bilhões 

de toneladas

12 acidentes 

importantes 

com barragens 

de rejeitos nos 

últimos 10 

anos

~8000 

barragens de 

rejeitos 

existentes 

operando 

acima do limite

17 falhas 

catastróficas 

são previstas 

entre 2020-

2029 se nada 

for feito

Fonte: World Mining Tailing Failure report / McKinsey report

70% das minas 

operadas por 

grandes 

empresas de 

mineração estão 

em países com 

escassez de 

água

Rejeitos de mineração em números
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O setor de mineração se encontra numa encruzilhada

Principais desafios

Legislação 
ambiental e de 

segurança 
mais rigorosas

Escassez & 
recuperação

de água

Minérios com 
teores 

menores

Colapso em 
barragens de 

rejeitos

Custo dos 
rejeitos e 

recuperação



© Metso11

Como garantimos a conservação da água

▪ O consumo de água é proporcional ao 

volume de minério processado, que tende 

a aumentar devido à redução dos teores 

dos minérios e aumento da demanda

▪ Cerca de 70% das minas estão em países 

onde a escassez de água é considerada o 

principal risco

▪ O uso responsável da água é o principal 

motivador para o desaguamento de 

rejeitos

Rejeitos de lama

Rejeitos espessados

Rejeitos em pasta

Rejeitos filtrados

Quantidade de água nos rejeitos

% de Umidade
Consumo de água doce por tonelada ROM

M3/tonelada ROM
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Soluções
prontas para 

o futuro

Economica-

mente

viáveis

Práticas 
sustentáveis 

e 
socialmente 
responsáveis

Construindo uma abordagem proativa para transformar os rejeitos das minas
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Abordagem sustentável e socialmente responsável

▪ A conservação da água está se 

tornando cada vez mais 

significativa para a mineração 

sustentável no longo prazo

▪ Precisamos conservar esse 

recurso valioso, melhorando a 

eficiência da filtragem sob 

pressão ou fornecendo uma 

solução completa para o 

empilhamento a seco

▪ Eliminar as barragens de 

rejeitos existentes através de 

reprocessamento, 

transformando parte dos 

rejeitos em minério e a outra 

parte podendo ser transportada 

para empilhamento, back-fill de 

cavas exaurídas, etc.

▪ Isso ajudará a conservar o 

minério, aumentando a vida útil 

da mina e reduzindo a 

quantidade de rejeitos a serem 

armazenados

▪ O empilhamento a seco reduz 

os risco sociais, salvando vidas 

e propriedades e preservando 

os corpos de água naturais

▪ O manuseio e a gestão segura 

de rejeitos sensíveis ao meio 

ambiente reduz as tensões com 

as comunidades locais e 

autoridades reguladoras

Conservação da Água Impacto social
Conservação dos 

Minérios
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Desenvolvimento de uma solução integrada economicamente viável 

Desaguamento

▪ Para obter um processamento de rejeitos economicamente viável, precisamos desafiar o 

convencional

▪ Rejeitos de difícil desaguamento requerem ambos - recuperação e recirculacão eficaz da água

▪ A eficiência da filtragem também pode ser melhorada separando-se fluxos grossos e finos

▪ Novas tecnologias estão tornando o processo de desaguamento mais eficiente

Manuseio
▪ Solução abrangente que envolve transporte, bombeamento, empilhamento e recuperação para 

lidar com altas tonelagens de rejeitos 

Reprocessamento

▪ Muitas minas em operação ou já fechadas tem rejeitos com altos teores minerais que podem ser 

recuperados e oferecem uma oportunidade de gerar receita adicional 

▪ O processamento moderno de minerais permite o reprocessamento dos rejeitos existentes, 

conservando o minério ou acrescentando-o à produção de concentrados, permitindo a lucratividade 

da operação de mineração
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Disposição de rejeitos a seco é a solução mais viável

Operações de cobre, ouro e ferro em diferentes continentes, considerando 

diferentes rotas de rejeitos

Com a implementação de tecnologias modernas, tanto o CAPEX quanto

o OPEX para rejeitos secos tendem a diminuir

O OPEX mais alto em algumas situações é compensado pelo CAPEX mais 

baixo, o que resulta em um custo total competitivo no ciclo de vida da mina 

Não estão considerados custos de seguro, remediação e impacto 

no valor da empresa em caso de falha da barragem de rejeitos

Custo total 

(Euros/

tonelada)

Seco Pasta Úmido

Manuseio 1,3-1,7 2,3-2,9 2,8-3,4

Desagua-

mento
4,4-5,4 1,9-2,5 0,5-0,9

Infraestrutu-

ra para água
0,2-0,4 1,1-1,5 1,8-2,4

Total 5,9-7,5 5,3-6,9 5,1-6,7

TOTAL (custo por tonelada sólida de rejeito, 

em euros/tonelada)

Análise Metso

O custo total do ciclo de vida da mina deve ser estudado para 

uma melhor decisão sobre a melhor opção
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Solução integrada economicamente viável

Módulos de soluções podem trazer o melhor custo-benefício na gestão de rejeitos

• 50% menos espaço, reduzindo o CAPEX e aumentando 

a segurança

• 50% menos produtos químicos, melhorando 

substancialmente a recirculação da água processada

• Configuração de filtragem bimodal ou em 

etapas

• Separação dos rejeitos em fluxos grossos e 

finos, melhorando a eficiência da filtragem

• Maior pressão em sua categoria

• Recuperação de até 90% da água 

• Fechamento totalmente eletromecânico 

para maior segurança e manutenção 

mínima 
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Empilhamento a seco como parte da solução integrada

Gama completa de transportadores e empilhadeiras

Metso VPX • Maior pressão em sua categoria

• Recuperação de até 90% da água

• Fechamento totalmente eletromecânico 

para maior segurança e manutenção 

mínima 
Empilhadeira 

Metso 
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Apresentando o Metso VPX™

Solução de filtragem inteligente e pronta para o futuro

▪ Projetado para operar com qualquer material de difícil filtragem, não importando quão alto seja o teor de 

argila, o Metso VPX™ passou no teste mais difícil

▪ Capaz de lidar com volumes maiores, o Metso VPX™ dá um salto significativo em inovação da tecnologia 

de filtragem

Recuperação de até 90% de água 

Pressão de operação de até 
25 bars

Até 36 m³ de 
volume

Área de 
filtragem de 
até 1391 m²

<7% de 
umidade

Profundidade 
da câmara 

de 30 a 
60 mm
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Por que escolher o filtro prensa Metso VPX™ 

Alta 
Capacidade

Modular & 
Multi-ação

Sistema de 
Controle

Inteligente
Maior segurança

VPX™

Diversas     

aplicações:
❖ Rejeitos de 

minas

❖ Minerais 

metálicos

❖ Minerais 

industriais

❖ Carvão

Um filtro pode 

ser inteligente 

o suficiente para 

lidar tanto com a 

filtragem de 

concentrados 

como de rejeitos 

das minas?

Fechamento 

totalmente 

eletromecânico 

para maior 

segurança e 

manutenção 

mínima 
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O que vem a seguir?

Permitir uma mineração socialmente responsável e sustentável 

O foco está em desafiar o convencional para obter a melhor solução 

Soluções personalizadas, incluindo diferentes equipamentos, controle 

avançado de processos e planejamento operacional

Estreita cooperação com nossos clientes desde os estágios iniciais

Sensoriamento e inteligência artificial, permitindo uma gestão de rejeitos 

autônoma e otimizada

Maior pesquisa e desenvolvimento para soluções mais econômicas
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Perguntas?
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▪ A gravação e o material do webinar serão enviados 

por e-mail após o webinar

▪ Quaisquer perguntas não respondidas no chat serão 

respondidas por e-mail

▪ Ainda tem alguma dúvida? Envie um e-mail para 

mining.webinars@metso.com que retornaremos

▪ Para obter mais informações sobre as Soluções de 

Gestão de Rejeitos, visite nosso site: metso.com.br

▪ Siga todos os nossos canais nas mídias sociais para 

se manter atualizado!

Verifique o calendário dos próximos 

webinars sobre mineração!
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Obrigado a todos por estarem conosco!

Rodrigo Gouveia
rodrigo.gouveia@metso.com

mailto:mining.webinars@metso.com

