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As informações contidas neste documento são fornecidas apenas como orientação, sem

configurar garantias de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo mas não se

limitando às garantias implícitas de comercialização, adequação a um fim específico ou

não violação. As informações neste documento podem incluir informações não

apropriadas para configurações específicas ou informações que não foram atualizadas.

A Metso tem o direito de fazer alterações no documento sem aviso prévio. Nem todos os

produtos ou serviços estão disponíveis em todos os países. Em nenhum caso a Metso

será responsável por quaisquer danos.
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1. Introdução

2. Apresentação

3. Perguntas e respostas

4. Encerramento do webinar

Agenda

▪ O webinar será gravado

▪ Use a caixa de perguntas para enviar suas 

dúvidas durante a apresentação

▪ Caso precise de algum auxílio durante a 

apresentação, também escreva na caixa de 

perguntas, e o moderador irá ajudá-lo

▪ Alguns materiais de referência estão disponíveis 

na área de documentos

▪ Qualquer dúvida que não seja respondida 

durante a apresentação, será respondida após o 

webinar por e-mail

Informações Importantes
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Apresentador de hoje

Rodrigo Gouveia
rodrigo.gouveia@mogroup.com
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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



Os rejeitos em números
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Barragens de rejeitos 

existentes operando acima 

do limite

70%

Acidentes importantes com 

barragens de rejeitos nos 

últimos 10 anos
12

~8,000

Falhas catastróficas previstas 

entre 2020-29 se nada for feito 
17

Das minas operadas por 

grandes empresas de mineração 

estão em países com escassez 

de água

Geração de rejeitos de 

minério de ferro e cobre, 

respectivamente, em 2018

3,6bt

5,2bt



O setor de mineração está numa encruzilhada
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Principais desafios

Escassez e 

recuperação 

de água

Falha nas 

barragens de 

rejeitos

Legislação 

ambiental e 

de segurança 

mais rigorosa 

Redução dos 

teores dos 

minérios

Custo dos 

rejeitos e 

recuperação



Os rejeitos secos substituirão os rejeitos úmidos em alguns anos
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▪ A solução deve ser sustentável e socialmente 

responsável, conservando a água e reduzindo 

o impacto social

▪ Rejeitos secos cobrem as principais 

preocupações com a escassez de água, 

riscos de colapso das barragens de rejeitos e 

pressão da sociedade e da legislação

▪ Modernas tecnologias de filtragem e fluxos de 

tratamentos de minérios inteligentes estão 

reduzindo o CAPEX e OPEX para o processo 

a seco



Solução integrada economicamente viável
Ilha de soluções pode trazer o melhor equilíbrio financeiro na gestão de rejeitos

• Maior pressão em sua categoria

• Recuperação de até 90% da água

• Fechamento totalmente eletromecânico para 

maior segurança e manutenção mínima

• 50% menos espaço, reduzindo o CAPEX e a 

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

Hidrociclone MHC™ 

Filtro VPX™ 

Decantadores de 

Placas Inclinadas (IPS)



Estudo comparativo para custos de 
rejeitos secos, em pasta e úmidos
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Rejeitos secos a caminho de serem a solução mais viável

▪ Os custos de CAPEX e OPEX para desaguamento e 

manuseio de rejeitos foram triangulados usando 

várias fontes: operações na Austrália, Brasil e 

Canadá, consultores, especialistas e Metso Outotec

▪ Rejeitos de ouro, cobre e ferro considerados

▪ Vias Seca, Espessada e em Pasta e Úmida 

comparadas

▪ Com base na produção anual de rejeitos de 2 milhões 

de toneladas secas

▪ Assumindo 15 anos de vida útil da mina



Comparação de CAPEX para diferentes rotas de rejeitos
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CAPEX (custo por tonelada 

sólida de rejeito, em 

euros/tonelada)

Seco Pasta Úmido

Manuseio 0,4 - 0,6 2,0 - 2,4 2,4 - 2,8

Desaguamento 2,6 - 3,2 1,3 - 1,7 0,4 - 0,6

Infraestrutura para água 0,2 - 0,4 1,0 - 1,2 1,5 - 1,9

Total 3,2 - 4,2 4,3 - 5,3 4,3 - 5,3

Principais componentes • Planta de filtragem (> 90%)

• Bombas e tubulação de 

água de reposição e 

retorno

• Reservatórios de 

gerenciamento de água

• Terraplenagem (caminho

de acesso ao ponto de 

descarga, decapagem do 

superficial do solo) 

• Espessador de alta

pressão

• Bombas de água de 

deslocamento e reposição

• Tubulação para pasta 

• Terraplenagem (aterro do 

perímetro)

• Espessador de alta

concentração

• Bombas de água

centrífuga e de reposição

• Tubulação de polpa

(transporte, anel de polpa, 

válvulas, tubos condutores)



Comparação de OPEX para diferentes rotas de rejeitos
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OPEX (custo por 

tonelada sólida de 

rejeito, em

euros/tonelada)

Seco Pasta Úmido

Manuseio 0,9 - 1,1 0,3 - 0,5 0,4 - 0,6

Desaguamento 1,8 - 2,2 0,6 - 0,8 0,1 - 0,3

Infraestrutura para água Zero 0,1 - 0,3 0,3 - 0,5

Total 2,7 - 3,3 1,0 - 1,6 0,8 - 1,4

Principais componentes • Custos de energia e 

manutenção

• Custo de transporte, 

espalhamento e 

compactação de rejeitos

filtrados

• Custo de transporte

altamente dependente do 

volume e do método de 

transporte escolhido

• Armazenamento e 

transporte de rejeitos

• Peças de reposição para 

bombas centrífugas

• Aumento da capacidade

das instalações de 

armazenamento de 

rejeitos

• Transporte e colocação

de rejeitos



Custo total para diferentes rotas de rejeitos
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TOTAL (custo por tonelada 

sólida de rejeito, em 

euros/tonelada)

Seco Pasta Úmido

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

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

Infraestrutura 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

▪ O maior OPEX para rejeito a seco em algumas situações é compensado pelo menor CAPEX, 

o que resulta num custo total do ciclo de vida competitivo 

▪ Com a implementação de tecnologias modernas, tanto o CAPEX quanto o OPEX para rejeitos 

secos tendem a diminuir



Necessidade de área menor para armazenar os rejeitos secos
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▪ Reduz a área de TSF em 50% ou 

mais

▪ Empilhamento seguro de rejeitos, 

mesmo em zonas sísmicas 

▪ Reduz o risco de falhas catastróficas 

de barragens de rejeitos

▪ Reduz a contaminação dos lençóis 

subterrâneos por infiltração



Metso VPX™
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Recuperação de água

<7%

Até 25 bar

Até 1391m² 

Teor de umidade

Solução de filtragem inteligente e pronta para o futuro

Até 90%

Até 36m³ Volume

Área de filtragem

Profundidade da câmara30mm-60mm

Pressão operacional

▪ 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



IPS (Espessadores de Placas Inclinadas)
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Recuperação máxima do processo, menor área construída

Aumento  da 

disponibilidade

Taxa de recuperação 

maximizada

Produtividade 

maximizada

Custos de instalação

mais baixos
Baixo impacto

ambiental

Projeto 

robusto

Custos operacionais

20% menores

Área da planta 

50% menor



Por que se preocupar com a água?
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▪ De longe, o maior consumidor de água é o beneficiamento e, em particular, a flotação

▪ Em uma concentração de cobre típica utilizando flotação: 
✓ A necessidade total de água é de 1,5 a 3,5 m3 de água por tonelada de minério

✓ A necessidade de água de reposição é de 1,5 a 1,0 m3 de água por tonelada de minério

Planta TSF Reservatório

TSF
88M m3

34M m3

54M m3

6,8M m3

1,0M m3

13,8M m3

12,4M m3

12,4M m3

0,4M m3 

22M m3

Fonte: Bliewas, D.I., “Estimated Water Requirements for the Conventional Flotation of Copper Ores”, USGS, 2012

▪ 100.000 mtpd de minério de 

Cobre

▪ 2,5 m3 / mt de minério

▪ Região semiárida

▪ 90% de sólidos no concentrado

▪ 50% de sólidos nos rejeitos

▪ Baixa precipitação, outras

entradas para o reservatório

TSF



Por que se preocupar com a água?
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▪ O custo do fornecimento de água é medido em dólares e responsabilidade

✓ A usina de dessalinização de Escondida, de 2.500 L/s, custou US $ 3,4 bilhões

✓ O custo para fornecer água à mina é de aproximadamente US $ 5/m3, incluindo:

Planta RO: 3,4 kWh/m3

Bombeamento: 14,0 kWh/m3 (3100m asl, 175km)

TOTAL:    17,3 kWh/m3

✓ Até 16 plantas de dessalinização estão em operação ou em planejamento até 2025 somente no 

Chile.  O custo total dessas plantas é de > US $ 10 bilhões

▪ O custo da água retirada de poços ou rios, especialmente em regiões áridas, vai além de simples 

$/m3.  Secas, uso excessivo (até mesmo a percepção de uso excessivo) e contaminação das fontes 

naturais podem custar à planta sua licença para operar

▪ A água não é mais apenas uma questão econômica; também pode ser uma questão existencial!

Fonte:  Chilean Copper Commission, 2008, “Best Practices and the Efficient Use of Water in the Mining Industry,” 2012

Fonte: BN Americas, “SPOTLIGHT: Chile’s biggest desalination project” Jan 9, 2015.

Fonte: Mining.com “Chile set to make mining desalination mandatory” Jan 2, 2014



Tendências da Indústria em direção à Conservação da Água
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▪ 100.000 mtpd de minério de 

Cobre

▪ 2,5 m3 / mt de minério

▪ Região semiárida

▪ 90% de sólidos no concentrado

▪ 50% de sólidos nos rejeitos

▪ Baixa precipitação, outras 

entradas para o reservatório 

TSF

Rejeitos em Pilha Seca - Os Benefícios se Acumulam

Planta TSF Reservatório 

TSF
88M m3 34M m3

54M m3

6,8M m3

1,0M m3

13,8M m3

12,4M m3

12,4M m3

0,4M m3

22M m3

Fonte:  Chilean Copper Commission, 2008, “Best Practices and the Efficient Use of Water in the Mining Industry,” 2012



Tendências da Indústria em direção à Conservação da Água

25

▪ 100.000 mtpd de minério de 

Cobre

▪ 2,5 m3 / mt de minério

▪ Região semiárida

▪ 90% de sólidos no concentrado

▪ 80% de sólidos nos rejeitos

▪ Baixa precipitação, outras 

entradas para o reservatório TSF

Rejeitos em Pilha Seca - Os Benefícios se Acumulam

Planta TSF Reservatório

TSF
88M m3

8,5M m3

79M m3

1,5M m3

0M m3

7,0M m3

0M m3

0M m3

0,4M m3

9M m3

Infiltração praticamente 

eliminada

A evaporação reduz significativamente

Água de 

reposição 

reduzida

Água enviada para o TSF 

eliminada

Água de reposição / Rejeitos úmidos 22Mm3

Água de reposição / Rejeitos secos 9Mm3

Redução 13Mm3

Ganho @ 5 $/m3 de custo da água 65M$



Comparação de custo total usando caminhões x transportadores de 
correias para transportar rejeitos - distância de 10 km / 2700tph
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Fonte: Estudo de Engenharia Metso BMH 

Todos os custos de equipamentos, 

infraestrutura e instalação são 

considerados

▪ Transportador de Correia considera a 

rota da mina até a planta de 

beneficiamento

▪ Incluído no custo do transportador: 

terraplanagem, obras civis, 

montagem no local

▪ Caminhões Trucados consideram a 

instalação que recebem o material na

planta de beneficiamento e o aluguel

de 70 caminhões trucados x frota de 

30 toneladas

▪ Para os caminhões, estão incluídos a 

construção e a manutenção do 

acesso rodoviário

▪ Os valores informados correspondem

ao PV - Present Value (Valor 

Presente) no ano de implantação

ESTUDO DE VIABILIDADE DE TRANSPORTE 

MULTIMODAL

Transportador de 

Correia

Caminhões 

Trucados

Anos



Custos recentes adicionados/aumentados à operação de rejeitos úmidos
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Assunto sensível e confidencial no setor de mineração

▪ Após colapsos recentes em barragens de rejeitos, o custo das franquias

de seguro aumentaram

▪ Há um número crescente de relatórios, controles, inspeções e pessoas

conectadas à gestão de rejeitos, o que causou uma adição considerável

ao OPEX

▪ Barragens inativas são difíceis de serem seguradas, uma vez que as 

seguradoras costumam exigir relatórios altamente complexos

▪ É difícil quantificar o custo da remediação e a erosão do valor das ações

da empresa em caso de falha da barragem de rejeitos



O que vem a seguir?
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Permitindo uma mineração 
socialmente responsável e sustentável

• O foco está em desafiar o 

convencional para a melhor solução

• Soluções personalizadas, incluindo 

diferentes equipamentos, controle 

avançado de processos e 

planejamento operacional

• Estreita cooperação com os clientes 

desde os estágios iniciais

• Sensoriamento e inteligência artificial, 

permitindo um gerenciamento de 

rejeitos autônomo e otimizado

• Crescimento nas pesquisa e 

desenvolvimento de soluções mais 

econômicas



Perguntas?
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Obrigado por estar conosco!

Rodrigo Gouveia
rodrigo.gouveia@mogroup.com

▪ A gravação e o material de referência 

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

▪ Siga os nossos canais nas mídias sociais 

para se manter atualizado!

Verifique o calendário dos próximos 

webinars sobre mineração!



mogroup.com
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http://www.mogroup.com/
https://www.facebook.com/MetsoOutotec
https://www.twitter.com/metsooutotec
https://www.linkedin.com/company/metsooutotec
https://www.instagram.com/MetsoOutotec

