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Motivação

Qual a questão a ser 

explorada?
Barragens de rejeito (resíduos) de minério de ferro

Qual o interesse da 

temática a ser explorada 

do ponto de vista 

científico?

Produção de materiais de base tecnológica para construção civil e

construção pesada por meio de rotas não convencionais.para o

processamento de rejeitos de mineração.

Qual o interesse da 

temática a ser explorada 

do ponto de vista 

comercial?

Produção de agregados para construção civil:

1.matrizes de cimento Portland (concreto e argamassa);

2.matrizes de cimento asfáltico de petróleo (areia e filler)

3.infra-estrutura de vias urbanas e rodoviária;

4.artefatos para construção civil (pré-fabricados e cerâmicas)

5.outras aplicações…
pre
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Equipes Pesquisa e Técnica do Projeto

Informações gerais

(ICTs)

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MG – CEFET-MG

Programa de Pós graduação em Engenharia de Materiais

Departamentos de Engenharia de Materiais e Civil

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO - UFOP

Laboratório de Materiais de Construção Civil - lmc2

Departamento de Engenharia Civil - Escola de Minas

INSTITUTO FEDERAL DO ESPIRITO SANTO - IFES

Programa de Pós graduação em Engenharia de Materiais

03/2016 – 03/2019

Equipe de pesquisa

Pesquisadores

Prof. José Roberto de Oliveira IFES

Prof. Ricardo Fiorotti, Eng. Civil UFOP

Prof. Sidney Nicodemos da Silva CEFET-MG

Prof. Flávio Renato Goes Padula CEFET-MG

Cerca de 20 alunos mestrandos, doutorandos e pós doutorandos

Equipe técnica

Bacia Viva (Flávio)

ISD (Luy)

Interpav (Pedro)

Phosther (Lupércio)



INTRODUÇÃO

• A produção mundial de Minério de Ferro (2016) foi de mais de 2,1 bilhão de toneladas, um

aumento de 5% em comparação com 2015 (Relatório da UNCTAD - Conferência das

Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento).

• No Brasil (2018) foram produzidos da ordem de 460 milhões de toneladas de minério de

ferro com teor aprox. de 92% Fe²O³ (ou aprox. 64% Fe), as principais empresas produtoras

no Brasil: Vale-79,0%, CSN-7,5%, Anglo American – 3,0%, outros - 10,5%. Os principais

Estados produtores são: MG (71%), PA (26%) e outros (3%) (Ibram, 2018).

• A produção de “rejeitos minerais” é estimada da ordem de 2,5 bilhões de toneladas sendo

que 35% foram de minérios de ferro, seguidos do ouro com 14%, titânio com 13% e fosfato

com 11% representando 73% do total, a quase totalidade desses rejeitos são lançados em

barragens, em menores proporções são destinados ao empilhamento drenado e/ou

reutilização (MMA, 2018).

• Mesmo com o agravamento da crise econômica com o descomissionamento de barragens a

previsão de investimentos no setor de mineração no Brasil (2019-22) é de US$ 75 bilhões.



INTRODUÇÃO

• O Plano Nacional de Resíduos Sólidos faz um diagnóstico da situação dos resíduos de

mineração no Brasil. Este setor é hoje essencial à nossa economia com aprox. 4% do PIB,

contribuindo com 20% das exportações e 20% da mão de obra industrial ou seja mais de

um milhão de empregos diretos.

• Numa Instalação de Tratamento de Minério (ITM) a matéria prima extraída do solo é tratada

para a obtenção dos produtos finais da Mineração. Nessa fase, o minério passa por

processos físicos de fragmentação, separação, classificação e concentração; sempre

visando o enriquecimento do teor de Fe e valorização do mesmo. Os produtos da

mineração de ferro são conhecidos e comercializados pela sua especificação

granulométrica (tamanho das partículas), basicamente são oferecidos três tipos de

produtos:
• Granulado - Minério de maior tamanho (entre 32 mm e 6,3 mm), usado diretamente nos altos-fornos

de usinas siderúrgicas para a produção de ferro gusa.

• Sinter feed - Minério mais fino (entre 6,3 mm e 0,15 mm), que é aglomerado via processo de

sinterização para permitir a sua utilização pelos altos-fornos siderúrgicos.

• Pellet feed - O mais fino dos três tipos de minério (abaixo de 0,15 mm). É usado misturado ao sinter

feed ou para alimentar o processo de pelotização, que transforma o fino de minério em pelotas que

serão carga nos altos-fornos siderúrgicos.



INTRODUÇÃO

• A lavra do minério de ferro gera volumes significativos de resíduo sólido e efluentes

nas proximidades das minas. Com cerca de 70% da atividade mineraria de óxidos de

ferros estão concentradas em Minas Gerais, e atualmente em virtude do elevado

percentual de minérios de baixo teor (30-60% de óxidos), a cada tonelada de minério

tratado gera-se pelo ao menos outra de resíduo liberados em barragens.

• Somente em Minas Gerais existe mais de 700 barragens de “rejeito” resultante da extração

de ferro, a expectativa para 2019, à priori seria de um crescimento de 5% da produção de

resíduos lançados em barragens.

• Ainda não existe um plano diretor para aproveitar estes resíduos e reduzir o impacto

provocado ao meio ambiente. Além do que estas barragens oneram as empresas (perda de

vantagens competitivas) não somente pela ocupação dos sítios depositários como também

pelos elevados custos de licenciamento e/ou monitoramento, e os enormes riscos para a

população e os ecossistemas a jusante.



INTRODUÇÃO

Barragem “rejeitos” ou 
estéreis mineral

Lavra de ferro a céu aberto



INTRODUÇÃO

Barragem - Vertedouro Barragem - Dreno



São gerados basicamente por esta atividade dois tipos principais de

resíduos/rejeitos:

– os estéreis (ou rejeitos) que não possuem valor econômico e que são

produzidos na lavra dos minerais ou na preparação das minas e,

– as matérias-primas de 2ª geração (coprodutos) resultantes dos processos

de beneficiamento das substâncias minerais.

INTRODUÇÃO



A Lei 12.305 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010)

diferencia Resíduos de Rejeito:

– Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.

– Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de

tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente

viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final

ambientalmente adequada.

INTRODUÇÃO



Reconhecendo a enorme importância socioeconômica do setor de

mineração para o país, traduzido em um novo arquétipo para a

atividade mineradora, surge uma dimensão inovadora no conceito de

desenvolvimento sustentável, que se assenta em três eixos

humanísticos:

• Progresso social (eixo social).

• Crescimento econômico (eixo econômico).

• Equilíbrio ecológico (eixo ambiental).

INTRODUÇÃO



Portanto, nas atividades de mineração, as principais fontes de degradação são: a deposição

de resíduos ou rejeitos decorrentes do processo de beneficiamento e a deposição de

materiais estéril, ou inerte, não aproveitável, proveniente do decapeamento superficial.

Os impactos paisagísticos em lavras mineiras são resultantes dos aspectos das escavações a

céu aberto, como também da disposição dos rejeitos em superfície, das barragens de rejeitos,

além do pátio de beneficiamento e manobras. Situações de risco podem ocorrer, tais como a

instabilidade geotécnica, que se verifica em certos resíduos sólidos e rompimento de

barragens de efluentes.

O desenvolvimento de uma estratégia de gestão de resíduos é de extrema importância,

apesar de ser um processo complexo, pois visa conseguir um balanço razoável entre dois

objetivos conflitantes: a maximização da redução do risco de acidentes com

contaminação/poluição e a minimização de custos financeiros.

INTRODUÇÃO



Pesquisa e desenvolvimento
(complexa e demorada)

PROJETO DE REUTILIZAÇÃO DE RESIDUOS 
(aplicações específicas)

DESAGUAMENTO E PROCESSAMENTO

LEVANTAMENTO DAS PROPRIEDADES FÍSICO- QUÍMICAS 

E  COMPORTAMENTOS DOS MATERIAIS PARTICULADOS

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

APLICAÇÕES TECNOLÓGICAS 

Atômica

Nano

Micro

Macro

Meso



Resíduos sólidos industriais estudados pelos Grupos de Pesquisa, ICTs e 

empresas

Resíduos de GRANDE geração

• Escória siderúrgica (alto forno e aciaria)

• Rejeitos de barragem  mineração

Outros tipos

Resíduos silicosos
▪ jazidas quartzo, polimento de porcelanatos e louças sanitárias

Rochas ornamentais
• granito; ardósia

Biomassa (paletes, cascas, resíduos indústria moveleira – geração calor/energia)



• Produção de novos materiais de base tecnológica
• beneficiamento e aplicabilidade

Construção civil, obras de infra-estrutura, rodovias

• redução de custos ...
extração matéria prima;
monitoramento de barragens;
manejo e controle ambiental

áreas para disposição
revitalização de áreas de disposição (eliminação de 

reparos/manutenção)

•Desenvolvimento tecnológico e regional

Aspectos (eixo) econômicos
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O Problema

1

RECICLAGEM

reaproveitamento de materiais beneficiados como matéria-

prima para um novo produto.

Estado da Arte
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O Problema

1

85,3% barragem, 13,7% pilha

0,003% reutilização  (WOLF, 2009)
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A Estratégia

1

*estimativa 

Construção civil IBGE

• BRASIL: crescimento de cerca de 2% ao ano período de 2016-2019*

• PIB (4,8%)

• MINAS GERAIS

– crescimento de cerca de 3% ao ano período de 2016-2019*

–participação mercado nacional: 10%

- Rio de Janeiro: 11%

- São Paulo: 27%



20

A Estratégia

1

Barragem 
Potencial de Impacto 

Ambiental 

Relevância 

VALE 

Facilidade de 

Acesso 

Proximidade a 

grandes centros 

urbanos 

B3– Mar Azul Alto Alta Fácil Alta 

B4– Mar Azul Alto Alta Fácil Alta 

BVI – Feijão Médio Média Difícil Média-Baixa 

Grupo – Fábrica Alto Média Fácil Média 

Forquilha I – Fábrica Alto Alta Fácil Média 

Forquilha II – Fábrica Alto Alta Fácil Média 

Forquilha III - Fábrica Alto Alta Fácil Média 

Vargem Grande – Vargem Grande Baixo Alta Fácil Alta 

 



Fonte: MMX (2012)

%FeO

• Concentração Óxidos

–Minério de ferro



“Estado da arte”

Fonte: MMX (2012)

%SiO

• Concentração Óxidos

–Sílica



“Estado da arte”

Fonte: MMX (2012)

%Al2O3

• Concentração Óxidos

–Alumina



Fluxograma processo INPI
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Estado da Arte

Oportunidade

1

Análises indicam teor médio: 32,7% a 60,3% 

REJEITO

Umidade (45%) Rejeito seco 
(55%)

Rejeito seco

Argila (15%) Minério (35%) Sílica (50%)

Custo processamento REJEITO: R$30,00/ton

Considerando lama com baixa concentração de minério

RECEITA processamento ARGILA: R$3,75 R$25,00/ton

RECEITA processamento AREIA: R$20,00 R$40,00/ton

RECEITA processamento MINÉRIO: R$112,50 R$320,00/ton

RECEITA total: R$136,25/ton

Para processamento 100ton/h*24h*30dias: R$9.810.000/mês



Fluxograma processamento lama barragem

• Destinaçao rejeitos areia (sílica)

• Consumo areia:

»BRASIL : 300 milhões ton/ano Brasil

»MINAS GERAIS: 30,9 milhões ton/ano

• Distância transporte: Esmeraldas (40), Itauna (60) e Fortuna de Minas (100)

• Custo: R$40,00/m3

– Retorno financeiro

• consumo: ~31milhões ton/ano

• Receita estimada: R$883milhões/anoV
ia
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Valores negociados em 

MG MDIC



Fluxograma processamento lama barragem
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Destinaçao rejeitos argila (alumino-minerais) 
• Consumo argila

cerâmica…

– revestimento: 6 milhões ton/ano Brasil

– vermelha: 70 milhões ton/ano Brasil

– refratária: 500 mil ton/ano Brasil

– louça sanitária: 180 mil ton/ano Brasil

• BRASIL: 152 milhões ton/ano

• MINAS GERAIS: 15,7 milhões ton/ano

– Custo: R$7,14/ton

– Retorno financeiro

• consumo: ~79milhões ton/ano

• receita: R$56,4milhoes/ano

Valores negociados em MG MDIC



Fluxograma processamento lama barragem
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–Material ferroso de qualidade

–Destinação integral de todos óxidos

–Retorno financeiro

• Destinação integral resíduos
• Redução dos custos com operação e manutençao de barragens

–Retorno capital;  TIR = 157,0%, 

–Retorno capital ambiental

–Marketing positivo - VALEgreen



Fluxograma processamento lama barragem

V
ia

b
il
id

a
d

e
P

ro
c
e
s
s
o

• Necessidades de investimentos
• Custeio atividades

– desenvolvimento e tecnologia

• Cessão de direitos e suporte a todas etapas VALE

• Valores para toda a implantação linhas de produção  processamento 

de 400 ton/hora – CAPEX***
–100t/hora – 9,3milhões por linha de produção (1 linha stand by)

• Valores para operação das instalações e processamento – OPEX***
–R$30,00/ton

• Formas de parcerias entre a Mineradora e o GRUPO
• despesas implantação e operacionais por conta da Mineradora 

• participação lucros - repasse universidade/empresas parceiras
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Etapas da transferência tecnologica (co-produtos)

Como se dará a exploração da 

questão?

1. levantamento físico-químico e mapeamento da geração média anual;

2. variabilidade da composição dos rejeitos (função da região e disposição);

3. estudo de processos otimizados para a segregação dos rejeitos

4. produção de agregados para construção civil e matéria não estéril

5. caracterização física, química e ambiental dos rejeitos - fração não-

ferrosa.

6. produção de misturas cimentícias e asfálticas

7. propriedades mecânicas, termo acústicas e ambientais   

8. produção de elementos moldados in-loco e matéria-prima de 2ª geração 

(areia e argila) 

9. produção de elementos em escala piloto (unidade habitacional e pista de 

rolamento experimental), 

10.determinação das interações e aspectos ambientais relacionados à 

aplicação destes resíduos sólidos de grande geração como elemento de 

construção.

11.gerar informações e conhecimento para reciclagem de resíduos sólidos 

de grandes volumes em mineração.

12.formação de recursos humanos especializados no tratamento e manejo 

de resíduos sólidos de mineração e aplicação em obras de engenharia 

civil.

1



Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

1

Vargem Grande

Fábrica
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(1) 

Rota de processamento

de rejeitos de barragem de minério 

de ferro via seca

1

Lama barragem 

rejeito (h>45%)

Secagem
Desintegraçao 

mecânica

Ferro

Areia

SiO2

Argila

Al2O3
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Recuperação argila

Recuperação areia

Recuperação ferro

Particulado 

atmosféricoargila
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Particulado 

atmosféricoargila



Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

1
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(2)

Areia, argila e minério de ferro

Vargem Grande

1



36

Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(2)

Areia, argila e minério de ferro

Fábrica

1
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(2)

Areia, argila e minério de ferro

1
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(3)

Produtos

1
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(3)

Produtos

1
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(3)

Produtos

1



41

Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(3)

Produtos

1
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(3)

Produtos

1
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(3)

Produtos

1
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Resultados obtidos

Quais os principais 

resultados obtidos?

(3)

Produtos

1
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Resultados Esperados

Quais os principais 

resultados esperados?

1. Contribuir para a mitigação dos impactos causados

pela atividade industrial de construção e mineração;

2. Produção de matéria prima para construção civi e 

construçao pesada;

3. Sustentabilidade para os processos.

1
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Continuidade 

Há possibilidade de 

continuidade da pesquisa?

1. Veriificação da durabilidade e estabilidade dos artefatos ou

matrizes de cimento Portland produzidos com areia e argila

obtidos do processamento das lamas de rejeito das

barragens.

2. Construção de protótipos em verdadeira grandeza.

3. Resíduos de barragem de minério de ferro podem ser

transformados em matéria prima para atividade

mineradora, e, para obras de construção civil e construção

pesada, de forma sustentável e viável técnica e

econômicamente tanto para geradores quanto

consumidores.
1



• Materia-prima

• Areia;

• Argilas

• Minérios de Ferro (pelotizado).

• Materiais Cerâmicos Tradicionais

• Tijolos e telhas;

• Blocos intertravados;

• Placas de compositos.
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Produtos Patenteáveis na área Ambiental (resíduos barragens)



Parceria entre ICTs com Empresas e Transferência de Tecnologia

Comercialização no Curto Prazo

↓

Dar qualidade superior aos produtos já 
existente no mercado 

Comercialização no médio e longo 
prazo

↓

Aprimorar produtos a partir dos resíduos 
de barragens de não existentes no 

mercado 

Materia-prima
1. Areia;

2. Argilas

3. Minérios de Ferro (pelotizado).

Materiais Cerâmicos Tradicionais
1. Tijolos e telhas;

2. Blocos intertravados;

3. Placas de compositos.

Atuamos em duas frentes



Slogan da empresa

Agradecemos o convite!!!

• POSMAT - Programa de Pós Graduação Engenharia Materiais - CEFET-MG

• PROPEC – Programa de Pós Graduação Engenharia Civil DECIV- UFOP

• PROPEMM – Programa de Pós Graduação Engenharia Metalúrgica e Materiais PROPEMM-IFES



Reconhecimento


