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Recentemente, novas opções, não convencionais, para a cu-disposição de rejeitos e estéreis e para a
disposição de rejeitos somente, estão sendo desenvolvidas principalmente em países como: Austrália, Canadá,
África do Sul, Tanzânia, Papua-Nova Guiné, Estados Unidos e Chile. Essas novas alternativas contemplam, por
exemplo: a) a produção de polpas minerais de alta densidade; b) produção de pastas minerais; c) disposição de
misturas de rocha estéril e pasta; d) disposição de rejeitos e/ou de rocha estéril e/ou pasta, e cimento, para
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preenchimento de cavidades subterrâneas ("back fill") e de cavidades a céu aberto. Utilizam-se equipamentos de
separação sólido-líquido na forma de espessadores especiais, ou mesmo convencionais, que promovam alta
velocidade de sedimentação e grande adensamento das polpas, que eventualmente podem ser transportadas até o
local de disposição por meio de bombas de diafragma ou bombas de deslocamento positivo para pastas. Em
algumas situações pode-se realizar a filtragem dos rejeitos em filtros a vácuo convencionais (disco e correia)
após prévio adensamento em espessadores convencionais, obtendo-se uma torta com características que
permitem a disposição tanto a céu aberto (com ou sem mistura com outros tipos de materiais) como em
cavidades subterrâneas. O objetivo principal do presente trabalho é mostrar o estado da arte das opções para a
disposição de rejeitos produzidos pelos processos de beneficiamento na mineração, discutindo-se aquelas
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alternativas não convencionais que desafiam diretamente paradigmas operacionais bastante arraigados na
indústria mineral. Desta forma, são revistas e descritas as principais alternativas não convencionais para
disposição de rejeitas encontradas na mineração metálica, tais como: ouro, cobre, níquel e alumínio. Apresentase uma análise comparativa entre os métodos não convencionais e os métodos tradicionais considerando-se:
características técnicas, económicas e ambientais. Aplicações potenciais para outros setores, como a mineração
de ferro no Brasil, são também discutidas.

Palavras-chave: disposição, rejeito, pasta.
Áreas Temáticas: Tratamento de Minérios, Meio Ambiente .
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INTRODUÇÃO
A disposição de rejeitos na forma de pastas minerais cada vez mais está sendo considerada como
alternativa altamente eficiente tanto nos aspectos de rec uperação de águas de processo como também nos
aspectos relativos ao meio ambiente. Portanto, é muito importante poder definir o conceito de pasta mineral.
Uma pasta mineral pode ser conceituada como um sistema coloidal, ou quase coloidal, que se apresenta como
um fluído homogêneo, no qual não ocorre a segregação granulométrica das partículas, e que, se di sposto de
forma suave em superficies estáveis, não apresenta drenagem significativa de água. Sua conformação e
consistência durante sua disposição podem ser determinadas através dos métodos tais como o teste de S/ump e o
teste de Flum e. (Araujo et ai. , 2003)
Na Figura OI mostra-se o aspecto visual de uma pasta mineral utilizada na indústria mme1ra na
Austrália. A Figura 02 apresenta um gráfico da tensão de escoamento em função do adensamento da mistura
sólido-líquido, no qual são observados os distintos estados: polpa, polpa de alta densidade, pasta e torta.
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Figura 01 - Aspecto visual de uma pasta mineral. (Jewell , 2002)

É importante destacar que dentre as propriedades de uma pasta ou "pastefill" para a disposição dos
rejeitas adensados, destacam-se: tensão de escoamento da pasta; altura de Slump, a qual é detern1inada através
do teste de Slump;

ângulo de repouso, o qual pode ser determinado através do teste de Flume ou calha;

viscosidade da mistura sólido-líquido; resistência à compressão que pode ser determinada através de um ensaio
mecânico de tensão - deformação ; permeabilidade do preenchimento obtido.
I

Na Figura 03 apresentam-se os ângulos possíveis de disposição para polpas de alta densidade e pasta
mineral, em uma visão de caráter qualitativo .
Na Figura 04 observa-se um esquema do teste de Slump, que mostra uma metodologia simples através
da qual é possível determinar a altura de Slump para geometria de cone.
O teste de Slump foi originalmente idealizado para determinar a consistência da mistura de concreto,
mas atualmente está sendo muito utilizado na indústria mineral para caracterizar aquela propriedade no caso das
mi sturas chamadas "backfill" e "pastefill".
No caso da viscosidade da pasta é importante indicar a existência de um valor crítico do adensamento
ou concentração de sólidos, a partir do qual o incremento da viscosidade torna-se muito grande, fato que é
similar ao observado na Figura 02. Obviamente, dependendo do material que forma a pasta, o valor crítico da
concentração de sólidos pode mudar de forma significati va.
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Figura 02 - Definição teórica dos conceitos básicos tais como : polpa ("slurry"), polpa de alta densidade ("high
density slurry"), pasta (''paste") e torta ("cake")- (Laudriault, 2002)

•

PO LPA D E ALTA D EN SIDADE

Al

~O IIRF.

I'ASTA

•

TERR E:I\OS rLA N<lS S EM UA('IAS

H) SOU RE T f. RkE NO SII AV EMF. l\TE l t-.:C li NAOil O U r KANO

O ) N A !I ASF. 01; r~ Of. t;~! A MO N T A N IIA

•

•

Figura 03 - Ângulos de disposição para polpas de alta densidade e para pastas. (Laudriault, 2002)

Figura 04 - Teste de cone Slump mostrando determinação da altura Slump. (Ciayton et aL , 2003)
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Para o caso do parâmetro de ângulo de repouso, tem-se que através do teste de Flume ou calha, ele
pode ser determinado facilmente através da construção de um plano inclinado de geometria muito simples, de
acordo com o observado na Figura 05.

Figura 05- Teste de Flume para uma pasta com Slump de 71 , 12 mm (2,8"). (Chambers, 2002)
DESENVOLVIMENTO
Serão apresentados diversos resultados, obtidos em diferentes pesquisas, relacionados com as
características de disposição de rejeitos na forma de pastas, considerando as tecnologias de desaguamento e de
bombeamento existentes. Também serão analisados aspectos económicos e ambientais relativos à existência das
barragens de rejeito, muito utilizadas nas minerações de grande porte, como por exemplo as de ferro e de cobre.
No trabalho de Laudriault (2002) apresentam-se muitos resultados comparativos entre as distintas
opções de disposição de um rejeito da mineração. Por exemplo, faz-se uma comparação entre as características
de consistência das misturas e o requerimento de equipamentos, tanto de desaguamento quanto de transporte em
cada caso, conforme o indicado na Figura 06. Na mesma Figura, observa-se que quanto mais adensada é a polpa
ou pasta, maiores ângulos de repouso são possíveis de se obter, atingindo-se também maiores volumes de
material disposto por unidade de área superficial.
Chambers (2002) apresenta na Tabela 01 uma correlação entre os valores de altura Slump e os ângulos
de repouso para diferentes misturas de sólido e líquido. Esses valores estão de acordo com aqueles mostrados no
trabalho de Laudriault (2002) e indicados na Figura 06.

Tabela 01 - Valores de altura de Slump e ângulo de repouso para pastas com diferentes conteúdos de sólidos.
(Chambers, 2002)
Altura de Slump
mm (polegadas)
(7")
177,8
203,2
(8")
213,4
(8,4")
(9")
220,6
254,0
(10")

Conteúdo de sólidos
('Yo em massa)
67 ,7
65,5

Angulo de repouso
(%de inclinação)
13

----

8,9
---1,4

63,1
60,2

----

I
I

Quanto ao impacto ambiental é importante, por exemplo, citar o trabalho de Rice (2002), no qual é
mostrado que um rompimento de uma barragem de rej ei tos pode significar entre o utros efeitos: perda de vidas
humanas, dano ambiental severo, impacto direto nos custos de produção da usina, imagem negativa da empresa,
responsabilidade legal , publicidade instantânea. No trabalho de van Deventer et. ai. (2003) são apresentados só
algumas das catástrofes ambientais na mineração mundial acontecidas no anos 2000 e 200 I, segundo a Tabela

j
I
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02. Alem disso, também é indicado que desde 1975 até hoje os incidentes ambientais reportados na mineração
são causados em 76% pelos acidentes de barragens de rejeitas, 18% devido a falhas na tubulação de transporte e
6% pelos acidentes de transporte.
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Figura 06 - Consistência da mistura para disposição, seus correspondentes equipamentos de desaguamento e
bombeamento, ângulos de repouso e incremento de volume depositado. (adaptado de Laudriault, 2002)
Tabela 02- Incidentes e impactos ambientais relacionados com mineração dos anos 2000 e 2001. (adaptado de
van Deventer et ai., 2003)
DATA
30-Janeiro-2000
10-Março-2000
21-Março-2000
24-Julho-2000
09-Setembro-2000
14-Setembro-2000
29-Setembro-2000
11-0utubro-2000
18-0utubro-2000
19-Junho-200 I

LOCAÇÃO

FALHA

Baia Maré, Romênia
Borsa, Romênia
Papua -Nova Guiné
Romênia
Galivare, Suécia

Rompjmento da barragem
Rompimento da barragem
Acidente no transporte
Falha na linha de pipping
Falha da barragem pela
drenagem no filtro
Papua- Nova Guiné Acidente no transporte
Shanxi, China
Derrame de 5,2 t de NaCN
no rio Shuangjiang
Falha da barragem dentro
Inez, EUA
da mina subterrânea
County, Colapso da barragem,
Nandan
China
=::! 00 famílias danificadas
São Sebastião das Colapso da barragem
Águas Claras, Brasil

PRODUÇÃO

MORTES

Cianeto
Metais pesados
Cianeto
Chumbo e Zinco
Cobre

Não
Não
Não
Não
Não

Diesel
Cianeto

Não
Não

Polpa de descarte
Não
de carvão
Cobre
29 mortos, 100
desaparecidos
Ferro
05 mortos

Uma das aplicações do sistema de preenchimento de cavas com pasta é o caso do projeto Bulyanhulu da
Tanzânia na África, a que tem um nível de produção de 2500 t/dia de minério de ouro e trabalha com uma planta
produtora de pasta de rejeitas. Esta mistura é constituída de 50% de rejeito e de 50% de rocha estéril para
produção do "pastefill". Esta planta de pasta permite reduzir o custo da operação de preenchimento em 40%
quando comparado com preenchimento de polpa de alta densidade. (Laudriault, 2002)

173

j
Algumas das vantagens do sistema de "pastefill" para este projeto são as seguintes: pode-se alcançar
alturas de 12 m na disposição de rejeitos adensados; o depósito fica com descarga zero de água, o que melhora
sua reciclagem para o processo; diques de 3 m de rocha são necessúrios para contenção do "pastefill", sem

'1

necessitar linhas de drenagem ; a recuperação ambiental é progressiva.
A Figura 07 mostra as situações de descarga zero de água e o perfil do "pastefill" após a disposição na
cava.

Figura 07 - Descarga zero de água e perfil da disposição da pasta de preenchimento, com altura máxima de
12 m. (Laudriault, 2002)
Outra aplicação desse novo sistema, é a realizada no depósito PP&L Colstrip em Montana - Estados
Unidos. Nesse caso usa-se como aditivo a cinza volante na mistura com as pastas de preenchimento. O objetivo
é melhorar a resistência à compressão do preenchimento empregado em cavidades a céu aberto. A disposição da
pasta é feita através de um fluxo de I 00 t/h dessa mistura. Na atualidade, existe um depósito com polpa de alta

;t

densidade com ângulo de disposição de 2°. Mantendo-se esta condição, sua vida útil seria de 3,5 anos. Usando
uma disposição na forma de pasta com uma consistência equivalente a um Slump de 254 mm (I 0"), o ângulo de
repouso aumentaria para 5° e sua vida útil alcançaria os I O anos. Se for usada uma pasta mais consistente ainda,
com um Slump equivalente a 177,8 mm (7"), o ângulo de repouso aumentaria para 10° e a vida útil para 3 7 anos .
• Outra aplicação, citada por Laudriault (2002), seria na mineração de níquel, na qual se avalia a opção da
disposição de rejeitos na forma de pasta, que mostra algumas vantagens: ângulo mínimo da disposição de pasta
de 3°, redução significativa na construção de barragens, dando como resultado ganhos superiores a

US$ 55

milhões, redução de aproximadamente 80% em operações de manejo e tratamento de águas de descarte, e
fechamento prematuro dos depósitos de descarte.

.t

No caso da mina Neves Corvo em Portugal, utiliza-se preenchimento com pasta para suas cavas
subterrâneas ("backfill"). O nível de produção dessa usina é de aproximadamente 2 milhões de t/ano de minério,
composto de cobre e cobre/estanho. Essa usina utiliza os rejeitas com uma concentração de 65% em massa de
sólidos e uma granulometria I 00% < 200 11m, um D 80 na faixa de 30- 40 11m. O conteúdo de cimento na pasta
para preenchimento vai de I até 7% em massa, dependendo do método de mineração usado . (Jung et ai., 2002)
Segundo o trabalho de Jung e Biswas (2002), outros exemplos de aplicações de projetas mineiros que já
estão utilizando esta nova forma de disposição dos rejeitos são os seguintes: mina japonesa "Hard Rock" em
Toyoha, mina de Bumswick da Noranda lnc. no Canadá, a Henty Gold Mine e a Enterprise Mine na Austrália, a
mina de Jaiojia na China, as minas de Getchell e de Merkle da Barrick Gold, a mina Cannington da BHP na
Austrália , dentre muitas outras.

I
I

I
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No trabalho dos pesquisadores Araujo, de Souza e Amarante (2003), são apresentados resultados de
testes reológicos feitos com rejeitos e lamas da usina Mutuca da empresa MBR, os quais mostram-se muito
promissores, indicando a possibilidade de se produzir rejeitos adensados com até 75% de sólidos em massa e
alturas de Slump na fai xa 225- 250 mm, utilizando espessadores de alta capacidade ou espessadores de pasta.
Na Tabela 03 apresentam-se algumas características tisicas das amostras estudadas. Também foram realizadas
algumas medições da tensão de escoamento em função do adensamento da pasta, mostradas na Figura 08.

Tabela 03 - Propriedades tisicas das amostras da Mutuca- MBR (Araujo et ai., 2003)
Conteúdo de Sólidos
(% em massa)
7I
67-72
66-68
77
74

Método

•

GL& V -amostra OI
EIMCO- amostra OI
EIMCO - amostra 02
GOLDER (175mm slum_p)
GOLDER (250mm slump)

Densidade do sólido
3
(g/cm )
4,5
4,3
4,3
4,5
4,5

Granulometría
(< 2011m)
78,8
7I,O
71,0
86,7
86,7

Da Tabela 03 observa-se grande quantidade de material fino , que é importante para melliorar a
resistência mecânica do "backfill" que será utilizado. Esse fato é corroborado ao observar-se a Figura 09 que
mostra o efeito da adição e eliminação de fino sobre a resistência à compressão, segundo texto de Thomas et ai.

-t

(1979).
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Figura 08- Tensão de escoamento em função do adensamento da pasta, expresso como% de sólidos em massa.
(Araujo et ai. , 2003)
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Figura 09 - Efeit o da adição e remoção de material fino sobre a Resistência à compressão de uma mistura
cimentada e uti lizada para preenchimento ("backfill"). (Thomas et ai., I 979)
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Na Figura 08 pode-se observar o comportamento típico da pasta quando acontece o incremento significativo
da tensão de escoamento para um conteúdo de sólido próximo de 70%, mostrando como valor crítico 73 % de
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sólidos. Indica-se também o ponto de formação da torta de filtragem simplesmente como referência . Na Figura
09 observa-se o efeito positivo da adição de material fino sobre a resistência à compressão da pasta.

'

CONCLUSÕES
Tecnicamente já existem alternativas para a disposição de rejeitas sólidos na forma de pastas com
vantagens significativas em comparação às técnicas tradicionalmente empregadas de disposição sub-aquática em
bacias formadas por barragens.
Maiores ganhos, em muitas das operações de disposição de rejeitos na forma de pasta,

foram

observados em relação a disposição na forma de polpas de alta densidade. Por exemplo, nos maiores
adensamentos, como aqueles obtidos nos rejeitos da Mutuca- MBR, representam importantes ganhos em termos
de recuperação de água, menores investimentos em equipamentos de desaguamento e transporte da pasta.

l,

Ressalta-me também a diminuição de riscos ambientais relacionados aos aspectos geotécnicos de
grandes barragens para contenção de rejeitos e uma significativa diminuição na área específica requerida para a
disposição de rejeitos na forma de pasta diretamente no solo (os ângulos de repouso são muito maiores para as
pastas do que para os rejeitos dispostos sub-aquaticamente). Ainda mais, a disposição na forma de pasta
possibilita a utilização de cavas exauridas como potenciais áreas para armazenamento dos rejeitas. Neste último
caso, toma-se também viável a possibilidade de co-disposição de rejeitas e rocha estéril, concomitantemente.
Finalmente, pode-se concluir que o paradigma conceituai de dispor rcjeitos em bacias, pode ser
quebrado na fase de projeto conceituai, em novos empreendimentos e para projetas cm andamento que envolvem
necessariamente alteamentos sucessivos de barragens para acomodar crescentes quantidades de rejeitos.
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