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1 RESUMO 

 
A disposição de rejeitos em barragens vem sofrendo, cada vez mais, crescentes 
pressões ambientais e sociais, quer para estruturas em operação quer para a 
implantação de novas estruturas. Os prazos de licenciamento são cada vez mais 
dilatados além de um número, cada vez maior de condicionantes e restrições. Não 
raramente, a continuidade operacional de empreendimentos de diferentes portes e 
commoditties tem sido comprometida por diversas restrições quanto à forma de 
disposição dos rejeitos, localização e operação das estruturas. Os desafios para a 
implantação de novas estruturas, normalmente, estão associados aos processos de 
licenciamento ambiental, limitação de áreas disponíveis, limitações tecnológicas, custos 
ao longo do ciclo de vida das estruturas, forma, custos e prazos para o 
descomissionamento e reabilitação das áreas impactadas, dentre outras. Por outro 
lado, observa-se, especialmente, em operações mais antigas que os teores dos rejeitos 
muitas vezes são comparáveis, ou ainda superiores, aos minérios que estão sendo 
hoje processados, o que pode transformar os depósitos de rejeitos em “novas minas”. 
Como “novas minas” requerem, portanto, abordagem semelhante a “abertura” de 
qualquer mina: amostragem, caracterização e estimativa de recursos, determinação de 
parâmetros geotécnicos, seleção de métodos e equipamentos de lavra, taxa horária de 
produção, etc. Altos teores de rejeitos podem estar associados a  restrições 
tecnológicas à época do processamento, deficiências operacionais ou de processo, 
aspectos econômicos, dentre outros. A recuperação e reprocessamento de barragens 
de rejeitos pode ser, e de fato já é, em muitos casos, uma interessante oportunidade de 
negócios seja pela agregação de valor às operações atuais além de permitir a redução 
das pressões por novas áreas para disposição de rejeitos. A avaliação da viabilidade  
do reprocessamento das barragens deve ser tratada como um novo projeto de 
mineração com atividades desde a sondagem, modelamento, caracterização, 
desenvolvimento de rota de processo, projeto de instalações de beneficiamento, 
avaliação de alternativas, plano de lançamento de rejeitos, análise técnica e econômica 
e, até mesmo, o licenciamento ambiental. O presente trabalho apresenta um conjunto 
de linhas gerais para a avaliação destas oportunidades. 
. 
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1.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 
Parcela importante parcela da sociedade possui uma visão negativa das atividades de 
mineração decorrente de um histórico de impactos ambientais e sociais sem,  
entretanto, corretamente avaliar os muitos benefícios desta indústria. Esta visão 
negativa não está somente ligada às operações do processo produtivo mas, 
intimamente, associada à percepção de elevados consumos de água (concorrência por 
recursos), dos impactos visuais e ambientais das pilhas de estéril e, principalmente, 
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aos riscos potenciais associados às barragens de rejeitos como decorrência do 
acidente da Samarco. 

 
Infelizmente, a sociedade tende a relevar os muitos benefícios da mineração no seu dia 
a dia, normalmente por desconhecimento ou falta de observação do ambiente ao seu 
redor. Por outro lado, tende a “amplificar” seus impactos negativos em relação as 
dimensões de cavas e pilhas de estéril e, especialmente hoje, das barragens  de 
rejeitos, tanto pelos impactos de eventual ruptura quanto pelas grandes áreas 
impactadas por estas estruturas. 

 
É fato que para a maioria operações mineiras, a movimentação de expressivos  
volumes de estéril quanto a geração de rejeitos, em maiores ou menores volumes, são 
inerentes aos processos produtivos dado que a maioria dos minérios necessita de 
algum tipo de beneficiamento. Não raramente, os volumes de estéril superam a 
movimentação de minério como, por exemplo, nas operações de fosfatos, carvão,  
cobre e bauxita, assim como os volumes de rejeitos superam os volumes de produtos. 
Em operações como minério de ferro de baixo médio/baixo teor (itabiritos), carvão, 
metais básicos e fertilizantes fosfatados, as relações rejeito:produto podem variar de 
2:1, 2:1;10 a 15:1 e 5:1, respectivamente, isto é, rendimentos em massa variando de 50 
a 5%. Estas relações são ainda impressionantes como nos metais nobres (Au, Pt, Ag) 
os volumes de rejeitos são, virtualmente, “idênticos” aos volumes de minério 
alimentados (CREA-DF 2017). 

 
Pode-se dizer, portanto, sem exageros, que uma operação mineira é: uma operação 
que se movimenta uma grande quantidade de estéril e um volume razoável de minério, 
para a produção de um pequeno volume de produtos e um volume considerável de 
rejeitos. Nenhum empreendimento mineral se viabiliza sem que as questões de 
disposição de estéril e rejeitos sejam adequadamente solucionadas. 

 
Adicionalmente, tem-se que a quase totalidade dos potenciais “passivos ambientais” 
decorrentes das operações de lavra e beneficiamento, assim como os respectivos 
custos do seu tratamento e reabilitação de áreas impactadas, estarão diretamente 
ligados ao estéril e aos rejeitos (e efluentes...). Nos processos de licenciamento 
ambiental, a disposição e gestão destes materiais, rejeitos e estéril, são tratados, como 
um dos pontos mais críticos e fundamentais de todo o processo. A concepção e 
definição da forma de disposição destes materiais, de maneira a produzirem os 
menores impactos possíveis, assim como a efetividade dos processos de reabilitação 
das áreas degradadas são pontos fundamentais na avaliação da viabilidade ambiental 
dos empreendimentos. 

 
Além da questão ambiental, tem-se também as questões econômicas associadas a 
aquisição, preparação e manutenção de grandes áreas para a instalação de pilhas de 
estéril e disposição final de rejeitos. Não raramente, impactos sociais são também 
observados como, por exemplo, utilização de áreas agricultáveis para a implantação 
destas estruturas, relocação de comunidades, desvios de cursos de água, canalização 
de nascentes, etc. Esses aspectos, por si só, já seriam suficientes para demonstrar a 
importância de tratamento adequada destas gestões através de soluções tecnológicas 
eficientes e seguras e de um processo de comunicação amplo e transparente. 
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O presente trabalho visa propor uma abordagem mais ampla e abrangente para o 
tratamento destes materiais, especialmente para os rejeitos, desde as fases mais 
iniciais da exploração geológica, passando pelo desenvolvimento tecnológico, projetos 
de engenharia, operação até a sua disposição final visando seu eventual 
reaproveitamento futuro. Propõe, portanto, uma abordagem multidisciplinar para esta 
questão. 

 
1.   CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA 
A geração de rejeitos por ser uma condição “obrigatória” para a maior parte das 
operações de beneficiamento, nem sempre recebe a importância, atenção e esforço de 
desenvolvimento da solução do ponto de vista tecnológico, ambiental e social nas fases 
de projeto e implantação quanto do monitoramento e controle necessários durante sua 
operação e pós descomissionamento. Cabe lembrar que em termos de custos, tanto 
para a implantação de pilhas de estéril e construção de barragens de rejeitos quanto os 
custos operacionais associados à disposição e gestão dos rejeitos representam parcela 
importante dos custos totais do ciclo de vida do empreendimento. Em várias operações 
ou novos empreendimentos, os custos de implantação dos sistemas de disposição de 
rejeitos chegam a superar a faixa de 10-15% do custo total de investimento de 
implantação e algo na mesma ordem de valor em relação aos custos totais de 
beneficiamento. 

 
A tendência natural, para a maior parte dos projetos e operações atuais, é de um 
aumento da geração e afinamento da distribuição granulométrica dos rejeitos ao longo 
do tempo não somente em função da natural e continuada redução dos teores dos 
minérios  (hematitas itabiritos   ricos       itabiritos   pobres)   mas também  pela 
necessidade de processos mais intensos de cominuição visando maiores graus de 
liberação na contínua busca da maximização da recuperação metalúrgica. 

 
Após o evento da ruptura da barragem do Fundão a sociedade, em uma visão mais 
abrangente incluindo aqui os órgãos de governo, passou a questionar, de forma mais 
ampla e intensa, não apenas os grandes volumes de rejeitos gerados, mas também os 
métodos utilizados para sua disposição e estocagem, seus impactos ambientais e  
riscos associados, além da possibilidade/necessidade do seu eventual 
reaproveitamento futuro na geração de novos produtos (cerâmica, por exemplo). Todas 
estas demandas são vistas como possível forma de redução de riscos e impactos 
ambientais. A indústria, por sua vez, passou a buscar alternativas tecnológicas que 
minimizem não apenas o total de áreas impactadas, mas também maximizem a 
recirculação de água, minimizem potenciais riscos de acidentes e redução os custos e 
prazos de descomissionamento. 

 
De fato, o setor mineral encontra-se em uma situação complexa e de difícil solução em 
que se tem: 

• A pressão da sociedade pela redução da geração de rejeitos e de áreas 
impactadas pela sua disposição; 

• A necessidade de processar minérios cada vez mais “pobres” que, por sua 
natureza, gerarão maiores volumes de rejeitos (e, normalmente mais finos), 
maiores consumos de insumos (energia e água, por exemplo) e maiores áreas 
para sua disposição; 
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• Margens cada vez mais estreitas em função de crescentes aumentos de custos 
(Capex e Opex) e baixos preços das commodities. 

 
Os processos de licenciamento de operações, novas ou já em produção, baseadas na 
utilização de “soluções convencionais” para disposição de rejeitos, em sua grande 
maioria sob a forma de barragem de rejeitos, vem se tornando mais complexos, 
demorados e com riscos crescentes de não aprovação. Esta situação tem levado a 
inviabilidade econômica de diversos empreendimentos. A busca de métodos 
alternativos econômica e ambientalmente atrativos e viáveis para a disposição de 
rejeitos vem se intensificando ao longo dos anos de maneira a tornar os 
empreendimentos atrativos do ponto de vista econômico, mas também social e 
ambientalmente viáveis. Trata-se de um cenário é comum à maioria dos países onde a 
mineração possui algum nível de relevância podendo, entretanto, variar o grau de 
complexidade/dificuldade em função de aspectos legais/regulatórios e das pressões 
sociais. 

 
Apesar deste cenário, as barragens de rejeitos continuam sendo ainda, em boa parte 
dos casos, a solução mais competitiva em termos de custos, capacidade de estocagem 
e manuseio não podendo ser desconsiderada ainda sua utilização como estrutura para 
armazenamento e reutilização de água. 

 
Associado aos aspectos acima, encontram-se também os investidores que demandam 
um melhor aproveitamento dos recursos minerais dentro do conceito de 
sustentabilidade/perenidade do negócio. Esta demanda compõe a estratégia de 
preservação de valor dos empreendimentos os quais encontram-se hoje em um 
ambiente dominado por uma continua pressão pela austeridade na gestão de custos e 
aumento de produtividade para “combater" a redução de suas margens/lucratividade. 

 
Assim como para disposição do estéril e dos minérios marginais, a busca pela “melhor 
solução” para a disposição dos rejeitos passa, obrigatoriamente, por: um adequado 
conhecimento dos rejeitos, o entendimento das características e limitações do processo 
de beneficiamento e potencias melhorias futuras, dos ambientes físico e econômicos  
de implantação do empreendimento, das restrições legais, ambientais e sociais, além 
dos próprios aspectos ligados às tecnologias, as soluções de engenharia e os 
respectivos custos e riscos (atuais e futuros). 

 
Ou seja, a forma da disposição dos rejeitos (e também de estéril/minério marginal)  
deve buscar o frágil equilíbrio entre os custos de hoje (Capex e Opex) frente a um 
possível (mas não garantido) aproveitamento futuro a ser viabilizado por novas 
tecnologias, redução de custos ou preços mais atrativos. Como justificar hoje os custos 
adicionais associados a segregação e disposição controlada destes materiais frente às 
incertezas de sua eventual retomada e reprocessamento? 

 
2 COMO TRATAMOS OS REJEITOS NO NOSSO “DIA A DIA”? 
A menor importância dada aos rejeitos e a sua disposição final, na maioria das 
operações de beneficiamento, pode ser vista pela baixa frequência de amostragem e 
caracterização, normalmente, reduzida a um pequeno número de características 
quando comparados a outros fluxos. Normalmente, a caracterização é restrita a uma 
análise  química  com  número  restrito  de  elementos  para  fins  de  fechamento  dos 



XXV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa & VIII Meeting of the Southern 
Hemisphere on Mineral Technology, Goiânia - GO, 20 a 24 de Outubro 2013 

 

 

balanços de massas e metalúrgicos e na determinação da % de sólidos para o balanço 
de água. Em poucos casos é realizada uma análise granulométrica. Mesmo a 
caracterização da fração líquida (efluentes) se limita ao mínimo necessário e na 
frequência estabelecida para o atendimento aos órgãos regulatórios e a legislação 
ambiental. 

 
Tanto na fase de projeto quanto na operação, se faz necessário o reconhecimento e 
real entendimento do “valor da informação” associado à amostragem dos rejeitos. A 
amostragem rotineira dos rejeitos do beneficiamento, além de, normalmente, não 
impactarem as operações, quando bem caracterizados fornecem informações 
extremamente relevantes quanto ao desempenho e eficiência geral do processo e das 
instalações de beneficiamento permitindo não apenas identificar perdas como indicar 
soluções para minimização de perdas e maximização de resultados. 

 
De fato, a menor atenção dada aos rejeitos e efluentes das instalações de 
beneficiamento são notadas desde as fases iniciais de desenvolvimento de processos  
e seleção de tecnologias. Normalmente, nos estudos de desenvolvimento de  
processos, geram-se e caracterizam-se dezenas ou mesmo centenas de amostras da 
futura alimentação das instalações de beneficiamento, algumas delas com protocolos 
bastante complexos. As amostras de produtos recebem uma atenção toda especial a 
fim de poder de suportar toda a estratégia de comercialização e avaliação econômica 
do empreendimento. 

 
Ao longo das fases de desenvolvimento dos projetos, apenas algumas poucas 
amostras de rejeitos, se comparadas com o total de amostras processadas, são 
adequadamente caracterizadas para poder responder as questões relacionadas a sua 
disposição. Pode-se dizer que é muito pouco frequente a revisão das rotas de 
processo/projeto dos circuitos em função da forma de disposição dos rejeitos, 
excetuando-se os casos em que a recuperação de água (ou efluentes de lixiviação) 
deva ser maximizada ou quando as limitações de área de disposição/restrições 
ambientais são restrições estabelecida já no momento da definição dos critérios de 
projetos. 

 
A realização de amostragem, avaliação e caracterização de rejeitos após o seu 
lançamento nas barragens, ou mesmo sob outras formas de disposição e estocagem 
final, é ainda mais incomum, limitando-se, basicamente, a caracterização geotécnica 
para fins de segurança das estruturas. 

 
Geralmente, estes procedimentos de amostragem e caracterização mais detalhados 
somente ocorrem quando são identificados problemas com o lançamento e disposição 
dos rejeitos (características dos rejeitos e/ou dos efluentes das barragens).  Estas 
ações são, via de regra, tardias e demandam ações corretivas nem sempre simples e 
de baixo custo. Frequentemente são emergenciais, complexas, de elevado custo e com 
impactos na produção. 

 
Na quase totalidade das operações, não se tem um controle (ou mesmo registro) 
efetivo e sistemático das características (análise granulométrica, química por fração, 
densidade global e por fração, por exemplo) e condições no momento e no ponto de 
lançamento e, menos ainda, do material já estocado. O controle sistemático dos pontos 
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de lançamento/disposição dos rejeitos é componente chave de uma futura estratégia  
de retomada e reprocessamento de rejeitos. 

 
 
3 O QUE ACONTECE QUANDO SE TRATA OS REJEITOS COMO UMA NOVA 

OPORTUNIDADE DE NEGÓCIOS? 
No momento em que se decide, idealmente desde a fase de concepção do 
empreendimento, durante a fase de operação, ou mesmo em uma situação limite após 
o término das operações, tratar tanto os depósitos de rejeitos quanto as pilhas de 
estéril/minério marginal como “recursos lavráveis futuros” ou como uma “extensão da 
vida útil do empreendimento” a atenção e o tratamento dados a estes  “recursos” 
mudam de maneira radical. Estes “novos recursos” devem ser tratados como “novos 
depósitos” e carecem da mesma atenção e boa parte dos profissionais, métodos, 
procedimentos e ferramentas necessários no desenvolvimento de qualquer novo  
projeto de mineração assim como abordagens específicas. 

 
O reprocessamento dos rejeitos pode ser visto sob duas vertentes as quais podem, 
inclusive, serem combinadas, porém, ambas dependentes de condições econômicas 
favoráveis (melhoria de preços, baixos custos operacionais e investimentos marginais): 

• Maximizar o aproveitamento dos recursos minerais através da continuidade de 
sua produção; 

• Viabilizar o desenvolvimento de nova linha de produtos (produção de areias ou 
materiais cerâmicos, por exemplo) 

 
Além dos aspectos nitidamente econômicos ou ambientais, qualquer que seja a 
vertente, esta será decorrente de um ou mais desenvolvimentos tecnológicos quer sob 
a forma de novas tecnologias/equipamentos/processos, quer pela introdução de 
melhorias nos processos nos processos até então utilizados (reagentes mais seletivos, 
separadores magnéticos de maior campo/gradiente e maior capacidade, etc.) nos quais 
poderão ser incorporadas operações unitárias adicionais como pré-processamento 
(gravimetria, ciclonagem, microciclonagem, moagem ultrafina, etc.) que explorarão as 
características específicas dos rejeitos e buscarão o melhor rendimento nas instalações 
atuais. 

 
Diversos são os exemplos de experiências bem-sucedidas no reprocessamento de 
rejeitos, quer em nível mundial, como os rejeitos do processamento de ouro 
provenientes de minas ao redor de Johannesburg (Golder Associates 2012), quanto no 
Brasil no reprocessamento de rejeitos de minério de ferro pela Minerita - Itatiaiuçu/MG 
(FEAM 2013). 

 
A mudança na gestão dos rejeitos começa com a forma e frequência de caracterização, 
com o controle e registro dos locais, formas e condições de disposição e, para novos 
empreendimentos, até mesmo na definição do método de disposição e dos 
procedimentos operacionais. 

 
A homogeneidade ou heterogeneidade do “recurso” é função do sequenciamento da 
lavra do minério, dos controles de disposição (de forma segregada ou não) e das 
características do método de disposição. No caso de barragens observa-se uma 
segregação  natural  dos  rejeitos  em  função  da  distribuição  granulométrica  e/ou da 



XXV Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa & VIII Meeting of the Southern 
Hemisphere on Mineral Technology, Goiânia - GO, 20 a 24 de Outubro 2013 

 

 

densidade das partículas (partículas mais grosseiras ou de maior peso sendo 
depositadas próximo aos pontos de lançamento). Diferentemente dos “depósitos 
minerais naturais” em que a heterogeneidade é definida por “caprichos da natureza” 
(zonas de enriquecimento, controles estruturais, intrusões, etc.) e onde as “surpresas” 
são frequentes, nos depósitos de rejeitos quando bem gerenciados, algumas 
características podem ser controladas, ou estimadas com maior precisão. Estes últimos 
aspectos reforçam a importância do adequado gerenciamento do rejeito. 

 
Via de regra, os depósitos de rejeitos (barragens, pilhas de material drenado, material 
disposto em cavas exauridas, etc.) são constituídos por materiais finos (já sujeitos a 
várias etapas de cominuição), desagregados (ou facilmente  
desagregáveis/escaváveis), facilmente lavráveis por diferentes métodos de baixo custo 
e alta capacidade (dragagem, desmonte hidráulico, escavação com a utilização de 
draglines, por exemplo). 

 
Nos casos onde a retomada dos rejeitos é feita através de dragagem, o transporte do 
material a ser reprocessado é feito sob a forma de polpa bombeada o qual apresenta 
custos de transporte competitivos, alta capacidade, baixa demanda de mão-de-obra, 
altos índices de disponibilidade física e utilização assim como de segurança 
operacional. O “sistema produtivo” como um todo, isto é, desde a “lavra” do depósito de 
rejeitos até a estocagem da produção pode vir a apresentar índices de desempenho 
(taxa horária, índice de paradas, consumo energético especifico, disponibilidade e 
utilização, etc.) iguais ou mesmo melhores do que os da operação “primária”. 

 
Uma vez que na maioria dos casos, o reprocessamento dos depósitos de rejeitos 
ocorre depois de vários anos de operação, quando todos os grandes investimentos já 
se encontram depreciados, o capital empregado já remunerado, necessidade de 
investimentos marginais e com custos de produção menores a alimentação das 
instalações de beneficiamento com mais baixos teores pode ser viável. Outros pontos 
importantes a serem considerados na análise econômica do reprocessamento de 
rejeitos é a postergação e eventual redução dos custos de fechamento do 
empreendimento decorrentes da redução de passivos ambientais, o prolongamento da 
geração de caixa para cobrir os custos de fechamento e redução gradual dos impactos 
sociais decorrentes da desmobilização gradual de parte do efetivo. 

 
O desenvolvimento de um projeto para o aproveitamento de rejeitos assemelha-se em 
vários aspectos ao desenvolvimento de uma nova mina: 

• Levantamento dos aspectos relativos à efetividade do direito mineral sobre os 
rejeitos estocados (especialmente se estocados em áreas de servidão) 

• Execução de programa de sondagem/amostragem/plano de caracterização dos 
rejeitos; 

• Modelamento e estimativa de recursos; 
• Avaliação geotécnica e hidrológica tanto dos rejeitos depositados como das 

estruturas para fins de modelamento/avaliação de estabilidade; 
• Desenvolvimento/adequação de rota de processo considerando-se a melhor 

utilização das instalações e recursos existentes; 
• Caracterização de produtos (ênfase no manuseio e desaguamento dos produtos) 

e rejeitos finais com definição de método de disposição final; 
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• Revisão dos estudos de mercado/estudos de avaliação de desempenho de 
produtos junto aos clientes/novos clientes; 

• Definição do método de lavra, seleção e dimensionamento de equipamentos e 
instalações; 

• Elaboração de: 
• Programas de produção e sequenciamento de lavra; 
• Novos balanços de massa, água e energia; 
• Plano diretor visando a integração entre a nova operação e as instalações 

existentes; 
• Plano de lançamento de rejeitos finais Identificação e definição de novas áreas 

(e eventualmente, também novos métodos) para disposição final dos rejeitos 
após reprocessamento, caso necessário, ou identificação de áreas dentro dos 
depósitos atuais para o lançamento destes “novos rejeitos”; 

• Estudos e Licenciamento ambiental; 
• Revisão dos planos de descomissionamento de instalações e estruturas – plano 

de fechamento de mina; 
• Avalição de alternativas de “modelos de negócios” para o reprocessamento dos 

rejeitos estocados ou mesmo de reprocessamento dos rejeitos de forma 
concomitante com sua geração. 

 
Os aspectos relativos aos direitos minerais sobre os rejeitos, especialmente aqueles 
dispostos em áreas de servidão, podem gerar “zonas cinzentas” sobre a real detenção 
destes direitos como no caso de um terceiro requer os direitos de pesquisa e, 
posteriormente, a concessão de lavra sobre estas áreas. Este é um ponto de 
interpretação “não pacificada” e pode resultar em disputas legais custosas e demoras. 
Neste caso, para novos empreendimentos em que os depósitos de rejeitos se 
encontrem em áreas de servido deve-se buscar assegurar os futuros direitos sobre 
estes recursos de maneira a minimizarem-se os riscos. 

 
Semelhantemente a qualquer outra operação de lavra, a retomada de barragens de 
rejeitos requer um detalhado conhecimento geotécnico e hidrogeológico tal como a 
movimentação do lençol freático e recuo de praias, presença de água próxima do 
barramento, etc. Este conhecimento se faz necessário em função dos riscos de 
comprometimento das estruturas em função da sua “descompressão”/descarregamento 
das estruturas que podem afetar sua estabilidade em função da remoção dos rejeitos 
(cargas). 

 
O próprio “modelo de negócios” para o reprocessamento dos rejeitos também deve ser 
avaliado considerando diferentes cenários tais como: operação própria na escala atual 
ou em escalas diferentes (maiores ou menores); criação de nova empresa para o 
reprocessamento dos rejeitos caso novos produtos sejam gerados, terceirização da 
operação mediante pagamento por tonelada de material processada, terceirização das 
operações com recebimento de “royalties” sobre a produção, compra do produto com 
aplicação de redutor de preço em relação ao preço de mercado, dentre outros. 

 
4 CONCLUSÕES 
Dado o cenário atual e futuro da mineração marcado, notadamente, por fortes pressões 
ambientais, sociais e regulatórias, pela depressão de preços e aumento de custos e 
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pela crescente dificuldade da viabilização de novos empreendimentos (reposição de 
reservas via programas de exploração, elevados investimentos, prazos e restrições de 
acesso a recursos escassos como a água, por exemplo) faz-se necessário repensar o 
papel dos rejeitos em nossas operações. É necessário migrar de uma visão de “custo 
não evitável” para uma visão de “potencial de agregação de valor e sustentabilidade do 
negócio”. 

 
Quanto mais cedo ocorrer esta mudança de visão e conceitos maiores serão os 
benefícios quer para as empresas, quer para a sociedade, quer para o meio ambiente. 
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