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RESUMO 

 

A mineração é essencial para a sociedade, porém pode acarretar impactos 

socioambientais negativos, principalmente quanto à geração de rejeitos, que devem ser 

dispostos adequadamente, respeitando a sustentabilidade. Esta revisão bibliográfica 

caracteriza e compara métodos convencionais e abordagens alternativas para dispor 

rejeitos, conjecturando formas mais seguras para dispô-los. Os métodos convencionais 

são disposição de rejeitos em barragens com alteamentos a montante, a jusante e pela 

linha de centro, em cavas, em minas subterrâneas e em ambientes subaquáticos, sendo 

que no Brasil predomina a disposição em barragens. Em contrapartida, as abordagens 

alternativas correspondem a disposição de rejeitos desaguados, de forma conjunta, 

reuso e reciclagem de rejeitos e utilização de geossintéticos. Maiores riscos e impactos 

são associados a métodos convencionais, sendo a disposição subaquática um dos 

piores, devido a suas implicações para os ecossistemas. As barragens também não são 

muito recomendáveis devido aos altos riscos potenciais associados, porém, se adotadas, 

devem possuir um gerenciamento adequado, com engenharia precisa e fiscalização 

efetiva. Os métodos de disposição subterrânea e em cavas apresentam-se como boas 

escolhas para minas com métodos de lavra subterrânea e em cava, respectivamente. Já 

as abordagens alternativas possuem menores riscos ambientais e sociais, custos mais 

altos e necessitam de estudos mais detalhados. Rejeitos desaguados geram estruturas 

mais estáveis a curto prazo e permitem reutilização da água, porém a eventual saturação 

a longo prazo pode ser problemática. A disposição conjunta é eficaz e a homogeneização 

do material disposto permite maior controle da disposição. Os geossintéticos destacam-

se pela maior segurança proporcionada às estruturas e ampla gama de aplicações, 

porém sua compatibilidade com o rejeito é essencial. Geossintéticos e rejeitos 

desaguados podem minimizar problemas dos métodos convencionais quando aplicados 

de forma auxiliar. Reuso e reciclagem são as formas mais sustentáveis de gerir rejeitos, 

pois prescindem de estruturas de disposição e podem gerar lucros, porém requerem 

caracterização físico-química e geotécnica detalhadas. Cada empreendimento minerário 

apresenta condições únicas e requer uma técnica de disposição mais adequada, a qual 

deve ser escolhida por meio do gerenciamento sustentável, considerando igualmente 

parâmetros econômicos, sociais e ambientais.  

Palavras chave: Disposição de rejeitos, mineração, métodos, alternativas, 

sustentabilidade. 
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ABSTRACT 

 

Mining is essential for society, but it can cause negative social and environmental 

impacts, especially regarding the generation of tailings, which must be disposed properly, 

respecting sustainability. This literature review characterizes and compares conventional 

methods and alternative approaches of tailings disposal, conjecturing safer ways for their 

disposal. Conventional methods are tailings disposal in dams with upstream, downstream 

and centerline raised design, in pit, in underground mines and in subaqueous 

environments, predominating in Brazil the disposal in dams. On the other hand, 

alternative approaches correspond to the disposal of dewatered tailings, co-disposal, 

reuse and recycling of tailings and the use of geosynthetics. Higher risks and impacts are 

associated with conventional methods, being underwater disposal one of the worst 

methods due to its implications for ecosystems. Dams are neither much recommended 

due to the associated high potential risks, but if adopted, must be properly managed, with 

accurate engineering and effective enforcement. Underground and pit disposal methods 

are good choices for underground and pit mines, respectively. Alternative approaches 

have lower environmental and social risks, higher costs and need more detailed studies. 

Dewatered tailings generate more stable structures in the short-term and allow water 

reuse, but eventual long-term saturation can be problematic. The co-disposal is effective 

and the homogenization of disposed material allows greater control of the disposition. 

Geosynthetics stand out for their increased structural safety and wide range of 

applications, but their compatibility with the tailings is essential. Geosynthetics and 

dewatering tailings approaches can minimize problems of conventional methods when 

auxiliary applied. Reuse and recycling are the most sustainable ways to manage tailings 

because they don’t have disposal structures and can generate profits, but require detailed 

physical-chemical and geotechnical characterization. Each mining venture has unique 

conditions and require a more suitable disposal technique, which should be chosen by 

means of sustainable management, taking equally into account economic, social and 

environmental parameters. 

Keywords: Disposal of tailings, mining, methods, alternatives, sustainable. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os rejeitos de mineração caracterizam-se por partículas resultantes do 

processo de beneficiamento do minério, as quais a princípio não possuem significante 

interesse econômico. Wei et al. (2009) apontam o aumento na taxa de exploração 

mineral e o desenvolvimento de novas tecnologias de beneficiamento como os 

principais motivos para a extração de minérios com teores baixos e, 

consequentemente, geração de um volume maior de rejeito, principalmente de 

granulação fina.           

 A disposição dos rejeitos é uma etapa que sempre foi indispensável nos 

processos minerários, contudo o aumento na quantidade de rejeitos torna cada vez 

mais necessária a aplicação de um processo de gestão de rejeitos adequado. A 

disposição de rejeitos na mineração tem sido realizada há muitos anos, sendo que os 

principais e mais tradicionais métodos utilizados são: disposição em barragens (a 

montante, a jusante e pela linha de centro), disposição em cavas, disposição em minas 

subterrâneas e disposição subaquática.       

 Com o decorrer dos anos, alguns desses métodos demonstraram potenciais 

riscos socioambientais, além de dificuldades e inconsistências quando aplicados para 

a crescente quantidade de rejeitos de granulação mais fina. Dessa forma, o 

questionamento pela escolha do método mais adequado de disposição tornou-se uma 

preocupação constante e abordagens alternativas como a disposição conjunta, o 

desaguamento de rejeitos, o reuso, a reciclagem e a utilização de geossintéticos 

começaram a ser desenvolvidas e aplicadas.       

 Apesar da disponibilidade atual de métodos e abordagens alternativas para a 

gestão dos rejeitos, é importante considerar que a escolha da técnica aplicada deverá 

ser condicionada por diversos fatores. Dentre esses fatores destacam-se 

principalmente: a viabilidade socioeconômica, a exequibilidade técnica, as 

características físico-químicas do material, os aspectos ambientais e as condições 

climáticas. Como os fatores podem ser tanto externos quanto internos às atividades 

da mina e são únicos para cada tipo de situação, o método mais adequado para uma 

determinada mina pode não ser adequado para outra.  
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1.1. JUSTIFICATIVAS 

 

Nos últimos anos, tanto mundialmente quanto no Brasil, ocorreram incidentes e 

desastres associados à disposição de rejeitos de mineração, relacionados 

principalmente aos métodos convencionais, tal como a disposição em reservatórios 

de barragens alteadas pelo método de montante. As consequências dos rompimentos 

da Barragem do Fundão no Complexo Germano, em Mariana e da Barragem 1, na 

Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ambas em Minas Gerais, foram catastróficas 

e evidenciam a influência, por vezes negativa, das atividades minerárias sobre a 

sociedade e o meio ambiente.         

 O estudo e entendimento dos métodos convencionais e abordagens 

alternativas de disposição de rejeitos, assim como suas aplicações, são fundamentais 

para que desastres como esses não se perpetuem. Além disso, uma análise 

comparativa entre tais técnicas permite conjecturar quais poderiam ser as mais 

seguras para dispor os rejeitos que ainda serão gerados, bem como os já existentes. 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

O objetivo geral desse trabalho é apresentar uma análise comparativa entre as 

principais técnicas existentes para a disposição e gestão de rejeitos na mineração, 

com ênfase para os métodos convencionais e abordagens alternativas.  

 

1.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Como objetivos específicos destacam-se a apresentação de: (1) disposição de 

rejeito em reservatório de barragens, (2) disposição de rejeito em cavas, (3) 

disposição de rejeito subterrânea, (4) disposição de rejeito subaquática, (5) disposição 

de rejeito conjunta (rejeito/estéril), (6) disposição de rejeito desaguado, (7) disposição 

de rejeito com uso de geossintéticos e (8) reuso e reciclagem de rejeitos.  

 Além disso, a análise comparativa entre os métodos convencionais e as 

abordagens alternativas de disposição enfoca aspectos de estabilidade das estruturas 

de contenção, possíveis influências sobre o meio ambiente, propriedades dos rejeitos, 

influência climatológica, aplicabilidade para rejeitos de distintas naturezas e métodos 

de gestão da disposição de rejeitos. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica que procura identificar e 

analisar os principais estudos relacionados às formas de disposição de rejeitos da 

mineração. Para atingir os objetivos propostos de forma ordenada foram utilizadas 

três etapas principais: amostragem de dados, análise de dados e elaboração da 

monografia.           

 A primeira etapa é referente à amostragem dos diversos arquivos utilizados 

nesse trabalho por meio da pesquisa bibliográfica detalhada (Tabela 1). É baseada 

em fontes nacionais e internacionais, referente aos métodos de disposição de rejeitos 

existentes e abordagens alternativas que possam contribuir para a gestão de rejeitos 

de mineração.           

 Entre os principais materiais bibliográficos utilizados constam: leis e normas 

regulatórias da disposição de rejeitos e segurança de barragens; dados e relatórios 

de órgãos governamentais, tais como a Agência Nacional de Mineração (ANM 2019a, 

b e c), a Agência Nacional de Águas (ANA 2018) e o Instituto Brasileiro de Mineração 

(IBRAM 2016, IBRAM 2019); livros; artigos; revistas científicas; monografias; e teses 

de mestrado e doutorado.  

Tabela 1: Síntese das obras utilizados para a elaboração da monografia. 

Tipo de Obra Quantidade Anos de Publicação 
Artigo  52 1975-2019 

Monografia 4 2011-2019 

Dissertação de Mestrado 15 2004-2017 

Tese de Doutorado 1 2010 

Livro 8 2003-2018 

Leis e Normativos 21 1998-2019 

Relatórios de órgãos governamentais nacionais 11 1993 -2019 

Apresentação Científica em Evento 1 2018 

TOTAL 113 1975-2019 

 

Decorrente da revisão bibliográfica, iniciou-se a segunda etapa, referente a 

análise dos dados, com o intuito de selecionar, sintetizar, comparar e correlacionar as 

diversas informações obtidas. Nela, foram utilizados os seguintes softwares: pacote 

Office® (Word, Excel e Power Point), AutoCAD® e Adobe Illustrator®.   

 Essas duas etapas resultaram na etapa final, que conferiu a elaboração da 

monografia, produto final do projeto. Os principais materiais e métodos utilizados 

nesse trabalho encontram-se representados no fluxograma da Figura 1. 
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Figura 1: Esquematização do método de pesquisa utilizado para elaboração da monografia, com 

inclusão dos respectivos materiais. 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Neste capítulo seguem dispostas informações levantadas por meio da revisão 

bibliográfica referente à legislação e normas de disposição de rejeitos, métodos 

convencionais de disposição de rejeitos (barragens, cava, mina subterrânea, 

subaquática), abordagens alternativas da disposição e gestão dos rejeitos. 

 

3.1. LEGISLAÇÃO E NORMAS PARA A DISPOSIÇÃO DE REJEITOS 

 

Durante o século XX iniciaram-se os processos para a regulamentação da 

gestão de rejeitos mundialmente, com isso experiências adquiridas previamente 

ajudaram na elaboração e na aplicação de novas medidas operacionais (IBRAM 

2016). No Brasil, o assunto começou a ser normatizado em âmbito federal com a 

criação da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Brasil 1998), a qual foi alterada 

com a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de 2 de agosto 

de 2010 (Brasil 2010a), que engloba o rejeito de mineração como uma das suas 

categorias de resíduos em seu art.13, inciso I, ‘’k’’.    

 Segundo dados da ANM (2019a) existem 769 barragens de rejeito de 

mineração cadastradas no Brasil. Como esse é o método mais utilizado no país para 
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dispor rejeitos, algumas das leis e normas do país que regem as barragens em geral 

também são aplicadas para a disposição de rejeitos. Dentre elas destacam-se:  

i) Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, referente a Política Nacional 

de Segurança de Barragens destinadas à acumulação de água para 

quaisquer usos, incluindo a disposição final ou temporária de rejeitos 

(Brasil 2010b); 

ii) Resolução nº 143, de 10 de julho de 2012, estabelecida pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, a qual 

fornece critérios para a classificação de barragens de acordo com 

categoria de risco, dano potencial associado e volume (CNRH 2012a); 

iii) Resolução nº 144, de 10 de julho de 2012, estabelecida pelo Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos, do Ministério do Meio Ambiente, a qual 

dispõe diretrizes para implementação da Política Nacional de Segurança 

de Barragens (CNRH 2012b); 

iv) Portaria DNPM nº 70.389, de 17 de maio de 2017, que cria o Cadastro 

Nacional de Barragens de Mineração, assim como o Sistema Integrado 

de Gestão em Segurança de Barragens de Mineração e estabelece 

critérios para os planos, inspeções e revisões de segurança de 

barragens (DNPM 2017); 

A Lei nº 12.334/2010 é a mais ampla do país a abordar barragens, ela define a 

ANA como responsável pela gestão do Sistema Nacional de Informações sobre 

Segurança de Barragens (SNISB) e outras incumbências. A ANM, por sua vez, é 

responsável pela fiscalização das barragens de mineração (Brasil 2010b). 

 No âmbito estadual, destacam-se as leis de Minas Gerais, estado responsável 

pela maioria das barragens de rejeito do Brasil, com 132 classificadas com alto 

potencial de dano (ANM 2019a). As deliberações normativas COPAM nº 87, de 17 de 

junho de 2005 e nº 124, de 09 de outubro de 2008 são leis estaduais que estabelecem 

critérios para a classificação de barragens de rejeitos, resíduos e reservatórios de 

água em indústrias e minerações (COPAM 2005, COPAM 2008). Outras leis foram 

criadas após o rompimento da Barragem do Fundão, em Mariana, tais como o Decreto 

nº 46.933, de 2 de maio de 2016, fornecendo auditoria técnica extraordinária de 
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segurança de barragem (Minas Gerais 2016), e a Resolução Conjunta SEMAD/FEAM 

nº 2.372, de 06 de maio de 2016, estabelecendo diretrizes para a auditoria e 

declaração extraordinária de condição de estabilidade (SEMAD/FEAM 2016). 

 Em 2019, após as consequências do rompimento que ocorreu na Mina Córrego 

do Feijão, em Brumadinho, diversas instituições governamentais disponibilizaram 

novas resoluções e normas referentes a disposição de rejeitos em barragens. A ANM 

publicou a Resolução ANM nº 4, de 15 de fevereiro de 2019 (ANM 2019b), que foi 

substituída pela Resolução ANM nº 13, 8 de agosto de 2019, a qual define medidas 

regulatórias para assegurar a estabilidade de barragens de mineração, principalmente 

pelas alteadas a montante, ou por outros métodos desconhecidos, e dá outras 

providências (ANM 2019c). A última resolução mencionada, proíbe a utilização do 

método de alteamento de barragens de rejeito a montante no país e estabelece prazos 

para a desativação das mesmas. Além disso, fornece informações sobre os 

parâmetros e medidas de segurança que devem ser adotados (ANM 2019c).  

 Outras resoluções e leis publicadas em 2019 sobre esse tema encontram-se 

sintetizadas na Tabela 2.  

Tabela 2: Principais leis brasileiras de 2019 relacionadas com a disposição de rejeitos em barragens. 

NORMATIVOS 2019 - DISPOSIÇÃO DE REJEITOS EM BARRAGENS 

NORMATIVOS DATA ÓRGÃO ASSUNTO 

Resolução 

01/2019 
28/01/2019 

Conselho Ministerial 

de Supervisão de 

Respostas a 

Desastres 

"Recomenda ações e medidas de resposta à 
ruptura de barragem do Córrego do Feijão, no 
Município de Brumadinho, em Minas Gerais." 

(Conselho Ministerial de Supervisão de Respostas 
a Desastres 2019a). 

Resolução 

02/2019 
28/01/2019 

"Institui o Subcomitê de Elaboração e Atualização 
Legislativa, com o objetivo de elaborar anteprojeto 
de atualização e revisão da Política Nacional de 

Segurança de Barragens, estabelecida pela Lei nº 
12.334, de 20 de setembro de 2010." (Conselho 

Ministerial de Supervisão de Respostas a 
Desastres 2019b). 

Resolução 

23.291/2019 
25/02/2019 MG "Institui a política estadual de segurança de 

barragens." (Minas Gerais 2019). 

Lei 2.784/2019 21/03/2019 SEMAD/FEAM 

"Determina a descaracterização de todas as 
barragens de contenção de rejeitos e resíduos, 

alteadas pelo método a montante, provenientes de 
atividades minerárias, existentes em Minas Gerais 
e dá outras providências." (SEMAD/FEAM 2019). 

Decreto 

10000/2019 
03/09/2019 CNRH 

'Dispõe sobre o Conselho Nacional de Recursos 
Hídricos''. No art. 1º, incisos XX, XXI e XXII aborda 

a Política Nacional de Segurança de Barragens. 
No art. 9º, inciso VI, cria a Câmara Técnica de 

Segurança de Barragens. (CNRH 2019). 
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O IBRAM (2019), por meio do “Guia de Boas Práticas de Gestão de Barragens 

e Estruturas de Disposição de Rejeitos”, agrega conteúdo técnico para auxiliar na 

questão de segurança da disposição de rejeitos. O documento aborda diversos 

aspectos teóricos relacionados com as principais fases de vida útil das estruturas de 

disposição de rejeitos (Figura 2). Um de seus destaques é a descrição do reporte de 

informações técnicas que deve ser realizado nas etapas de disposição de rejeitos. 

 

Figura 2: Conjunto de fases relacionadas com o desenvolvimento de barragens e estruturas de 

disposição de rejeitos (Modificado de IBRAM 2019). 

 

 Em complemento a legislação brasileira vigente, destacam-se as normas ABNT 

NBR 13028:2017 (ABNT 2017a) e 13029:2017 (ABNT 2017b), que são as mais atuais 

a tratarem sobre características técnicas da disposição de rejeitos. A primeira norma 

estabelece os principais critérios para a elaboração de projetos de barragens de 

disposição de rejeitos, contenção de sedimentos ou reservatórios de água (Figura 3). 

A segunda fornece diretrizes para a elaboração e apresentação de projeto de 

disposição de estéril em pilha (Figura 4), as quais possuem alguns tópicos que 

também podem ser adotados para a disposição de rejeitos em pilha e para a 

codisposição de rejeitos. 

 

Figura 3: Principais critérios para projetos de barragens de disposição de rejeitos (ABNT 2017a). 



8 
 

 

Figura 4: Principais critérios para elaboração de pilhas de estéril (ABNT 2017b). 

 

À parte das legislações e normas mencionadas, existem diversas instituições 

reconhecidas internacionalmente que fornecem guias, diretrizes e parâmetros para a 

disposição de rejeitos, mais especificamente com relação a disposição em barragens. 

A mais reconhecida é a International Comission on Large Dams (ICOLD) e 

constantemente publica diversos materiais relacionados com barragens de rejeitos. A 

ICOLD (2001) estabelece uma série de pré-requisitos visando à segurança de 

barragens de rejeitos, sendo que os principais se encontram sintetizados na Figura 5.  

Figura 5: Pré-requisitos para a segurança em barragens de rejeitos estabelecidos pelo ICOLD 2001. 
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Esses pré-requisitos referem-se aos estágios de instalação, construção, 

planejamento e gerenciamento, medidas e monitoramento da barragem. O documento 

destaca ainda a importância da escolha de um local adequado para o bom 

funcionamento e para as condições de segurança das barragens, uma vez que o local 

influenciará diretamente a maioria dos pré-requisitos estabelecidos (ICOLD 2001).  

 Para complementar esses pré-requisitos, a ICOLD (2011) publicou um manual 

abordando aspectos sobre o gerenciamento, a construção, a operação e o 

fechamento de barragens de rejeitos. Os principais aspectos encontram-se 

esquematizados na Figura 6 e são referentes a características estruturais da 

barragem, condições ambientais associadas, características operacionais que devem 

ser seguidas, planejamento do fechamento da obra e análises de risco. 

 

Figura 6: Principais aspectos que devem ser analisados no desenvolvimento de barragens de rejeitos 

(ICOLD 2011). 

 

3.2. MÉTODOS CONVENCIONAIS DE DISPOSIÇÃO DE REJEITOS 

 

Segundo Edraki et al. (2014) a disposição de rejeitos em instalações 

específicas é realizada por meio de métodos convencionais na maior parte do mundo. 

Entre os métodos convencionais mencionados constam a disposição de rejeitos em 

barragens, em cavas e em minas subterrâneas. Além desses, Wills & Finch (2016) 
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incluem a disposição em rios, mares e lagos.       

 As mineradoras adotam/adotaram esses métodos desde o início da atividade 

de disposição de rejeitos, sendo que alguns desses ainda se destacam como os mais 

comuns e mais utilizados atualmente. Assim como proposto pelos autores 

mencionados, os métodos citados são considerados como convencionais para o 

presente trabalho e sua caracterização segue exposta ao longo desse capítulo. 

 

3.2.1. BARRAGENS DE CONTENÇÃO DE REJEITOS 

 

As barragens de contenção de rejeitos são utilizadas na mineração e possuem 

o intuito de restringir o rejeito gerado pelo beneficiamento em um local previamente 

definido (Espósito 2010). Essas estruturas representam o método de disposição de 

rejeitos mais comum, no qual realiza-se o lançamento do rejeito diretamente em áreas 

planas ou em vales e a restrição do material é feita a partir da construção de diques 

de contenção (Albuquerque Filho 2004).       

 As barragens destinadas para a contenção de rejeitos usualmente são 

construídas em etapas que podem estender-se por muitos anos, em contrapartida a 

construção das barragens de armazenamento de água geralmente se dá em uma 

única etapa (Mittal & Morgenstern 1975). A etapa construtiva inicial dessas barragens 

usualmente é um dique de partida formado por enrocamento ou material compactado, 

provenientes de áreas de empréstimo (Albuquerque Filho 2004). As barragens de 

aterro compactado podem ser constituídas por solos, estéreis ou materiais de áreas 

de empréstimo (Duarte 2008). As barragens de aterro hidráulico, por sua vez, são 

formadas pelo próprio rejeito (Albuquerque Filho 2004).    

 Segundo Soares (2010), após a preparação do dique inicial os rejeitos podem 

ser desaguados em espessadores. Com isso, uma parcela significante da água é 

removida do rejeito e costuma ser reutilizada no processo de beneficiamento do 

minério. O espessamento resulta em um rejeito na forma de polpa, o qual é 

transportado para o local da barragem por meio de calhas de concreto ou madeira, 

valetas ou tubulação específica, com o sem a utilização de bombeamento. No 

transporte, a velocidade da polpa deve ser adequada para não permitir a 

sedimentação da parte sólida.        

 O lançamento dos rejeitos na barragem geralmente é realizado em um único 
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local (Figura 7a) ou em linha (Figura 7b), por meio de espigotes ou hidrociclones, 

principalmente no caso de aterros hidráulicos (Ribeiro 2000). A disposição a partir de 

um único ponto costuma ser utilizada em barragens com lançamento a montante da 

lagoa e da barragem, ou seja, não é realizado da crista (EPA 1994) e necessita que 

as tubulações de lançamento sejam constantemente realocadas (Soares 2010).  

 

Figura 7: Formas de lançamento dos rejeitos nas barragens: a) Lançamento por um ponto único; b) 

Lançamento em linha. Modificado de Albuquerque Filho (2004). 

 

Albuquerque Filho (2004) afirma que quando a disposição é feita em linha, com 

hidrociclones, as partículas do rejeito são segregadas segundo a densidade, sendo 

que as mais finas geralmente são lançadas no interior da área da barragem e as mais 

grossas a jusante. Os espigotes, por sua vez, lançam o rejeito sem segregação prévia, 

sendo que esta ocorre durante a sedimentação das partículas. As partículas mais 

grossas tendem a permanecer próximas aos pontos de descarga e as mais finas 

distanciam-se desse local, devido a granulometria e a velocidade de descarga do 

fluxo. O espaçamento entre as tubulações dos espigotes geralmente varia de 15 a 45 

metros, dependendo das dimensões da barragem (Soares 2010).   

 O lançamento em linha, comparado com o lançamento em um ponto único, 

permite a formação de uma praia de rejeitos mais plana e uniforme, com maior 

controle espacial de sua interface com o lago sobrenadante. Além disso, permite 

determinar de forma mais precisa a consolidação e a secagem dos rejeitos em toda a 

profundidade de armazenamento (Australian Government 2016).    

 Com o desenvolvimento da lavra o volume inicial do reservatório da barragem 

é preenchido totalmente e torna-se necessário altear a barragem. Esse alteamento 
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pode ser realizado por três métodos diferentes: a montante, a jusante ou pela linha de 

centro (Araujo 2006, IBRAM 2016, Albuquerque Filho 2004). Um sistema de drenagem 

interno deve existir em todas as barragens de rejeitos, ele deve atuar na redução da 

poropressão ocasionada pela velocidade de lançamento dos rejeitos na barragem. 

Sua construção pode evitar problemas a tubificação (piping), ou seja, a abertura de 

porções instáveis no talude da barragem ocasionada pela erosão regressiva que a 

percolação da água pode ocasionar (Cardozo et al. 2016).    

 As condições de estabilidades para esses métodos devem ser verificadas 

durante cada estágio de implantação. A ABNT NBR 13028:2017 (ABNT 2017a) 

apresenta os fatores de segurança mínimos para as barragens de mineração (Tabela 

3), incluindo os tipos de ruptura para diferentes fases dos diferentes métodos de 

alteamento. 

Tabela 3: Fatores de segurança mínimos estabelecidos pela ABNT NBR 13028:2017 para barragens 

de mineração (ABNT 2017a). 

FASE TIPO DE RUPTURA TALUDE 
FATOR DE SEGURANÇA 

MÍNIMO 

Final de construção Maciço e fundações Montante e jusante 1,3 

Operação com rede de fluxo em 
condição normal de operação, nível 

máximo do reservatório 
Maciço e fundações Jusante 1,5 

Operação com rede de fluxo em 
condição extrema, nível máximo do 

reservatório 
Maciço e fundações Jusante 1,3 

Operação com rebaixamento rápido do 
nível d'água do reservatório 

Maciço Montante 1,1 

Operação com rede de fluxo em 
condição normal  

Maciço 
Jusante 1,5 

Entre bermas 1,3 

Solicitação sísmica, com nível máximo 
do reservatório 

Maciço e fundações Montante e jusante 1,1 

 

3.2.1.1. Barragem com Alteamento a Montante  

 

Araujo (2006) descreve o método de alteamento de barragem a montante a 

partir da construção do dique de inicial, constituído por material argiloso ou 

enrocamento compactado. O rejeito, na maioria dos casos, é bombeado por 

tubulações da usina até a barragem como polpa (Kossoff et al. 2014). Seu lançamento 

é realizado por espigotes ou hidrociclones (Albuquerque Filho 2004).  

 Nesse método, os rejeitos são lançados a montante da crista do dique inicial e 

durante a sua sedimentação ocorre a segregação entre partículas finas e grossas 



13 
 

dentro da própria barragem. Os sedimentos mais grossos irão se depositar próximo 

ao dique de partida e formarão uma praia, que servirá de fundação para o próximo 

alteamento em direção a montante da linha de simetria do dique (Figura 8). Os 

sedimentos mais finos irão se depositar mais ao centro da barragem (Araujo 2006, 

Soares 2010). Para que o material lançado sirva de base para um novo alteamento 

ele deve possuir 40 a 60% de areia de baixa densidade de polpa (Soares 2010). 

 

 

Figura 8: Esquema ilustrativo de uma barragem de rejeito com alteamento a montante e respectivo 

sistema de drenagem interno. a) Construção do dique de partida; b) Primeiro alteamento; c) Segundo 

alteamento. Baseado em Albuquerque Filho (2004), Wills & Finch (2016) e Soares (2010).  

 

Para minimizar a saturação do maciço da barragem e, consequentemente, 

aumentar a segurança desse sistema de disposição de rejeitos, o nível de água da 

barragem deve ficar afastado da crista e, para garantir isso, podem ser aplicados 

sistemas de drenagem (Soares 2010). A implantação de um sistema de drenagem 

interno nas barragens a montante é um processo complexo, contudo sua construção 

objetiva o controle do nível d’água dentro da barragem e fornece maior segurança à 

obra (Duarte 2008). Segundo Albuquerque Filho (2004), esse sistema pode ser 

constituído por filtros verticais interligados a um tapete drenante horizontal. 

 As etapas de alteamento a montante geralmente são realizadas continuamente, 

com compactação mecânica do dique (EPA 1994). Elas seguem de acordo com a 
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quantidade de rejeito que precisa ser disposta até que seja alcançada a altura máxima 

da barragem, projetada pelos profissionais responsáveis.    

 O método de alteamento a montante é o mais antigo e também o mais 

empregado na atualidade (Soares 2010, IBRAM 2016). É muito atrativo por ser 

simples e econômico (IBRAM 2016), contudo possui baixo controle construtivo (Araujo 

2006). Como os alteamentos são realizados sobre materiais recém depositados, os 

quais podem estar saturados e apresentar estado de compacidade fofo, estes podem 

apresentar baixa resistência ao cisalhamento e alta susceptibilidade à liquefação 

(Albuquerque Filho 2004). As principais vantagens e desvantagens desse método 

seguem apresentadas na Figura 9. 

 

Figura 9: Principais vantagens e desvantagens do método de alteamento a montante. (1) IBRAM 2016, 

(2) Soares 2010, (3) Chambers & Higman (2011), (4) Wills & Finch (2016); (5) Duarte (2008). 

 

3.2.1.2. Barragem com Alteamento a Jusante  

 

 Esse método se inicia com a construção de um dique de partida de solo ou 

enrocamento compactado, impermeável, geralmente constituído de material argiloso 

(Soares 2010). O lançamento dos rejeitos também é realizado por tubulações, no 

entanto o alteamento é feito em direção a jusante do dique inicial (Figura 10), de forma 

sequenciada, até atingir a altura máxima prevista para a barragem (Araujo 2006).

 Soares (2010) e Araujo (2006) mencionam que nas barragens de aterro 

hidráulico com alteamento a jusante geralmente os rejeitos são hidrociclonados antes 

de serem dispostos, dessa forma o overflow (material mais fino) é lançado no 

reservatório, enquanto o underflow (material mais grosso) é lançado no talude a 
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jusante, e posteriormente compactado.        

 O sistema de drenagem interno do dique inicial costuma ser representado por 

filtros verticais e tapetes drenantes (Soares 2010). Segundo Gaiotto (2003), os filtros 

normalmente são constituídos por material granular e possuem o intuito de interceptar 

todo o fluxo de água horizontal, não mantendo saturada a zona do espaldar a jusante. 

Com isso o talude torna-se mais estável, o que permite sua construção com um ângulo 

de inclinação mais íngreme, reduzindo parte do volume de material utilizado para 

formar o aterro. Os filtros verticais devem ser prolongados ao longo da construção da 

barragem, de acordo com a inclinação e altura do talude fornecidas pelo avanço do 

alteamento. Os tapetes drenantes conduzem para o pé da jusante da barragem a água 

retida no filtro vertical e a que percola pela fundação. 

 

Figura 10: Esquema ilustrativo de uma barragem de rejeitos com alteamento a jusante e respectivo 

sistema de drenagem interno. a) Construção do dique de partida; b) Primeiro alteamento; c) Segundo 

alteamento. Baseado em Albuquerque Filho (2004), Wills & Finch (2016) e Soares (2010).  

  

Segundo Wills & Finch (2016), o método de alteamento a jusante possui o 

objetivo de construir barragens maiores e mais seguras, sendo o único método que 

permite a projeção de barragens com padrões de engenharia aceitáveis. Soares 

(2010) afirma que as barragens com alteamento a jusante possuem maior segurança 

quando comparadas com as de alteamento a montante, principalmente porque a 

compactação do material é realizada em todo o corpo da barragem. Apesar disso, a 
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principal desvantagem do método é a grande quantidade de material necessária para 

produzir os taludes da barragem, principalmente o inicial (Wills & Finch 2016). As 

principais vantagens e desvantagens encontram-se dispostas na Figura 11. 

 

Figura 11: Principais vantagens e desvantagens do método de alteamento a jusante. (1) Soares (2010), 

(2) Rodrigues (2017), (3) IBRAM (2016), (4) Araujo (2006) e (5) Wills & Finch (2016). 

 

3.2.1.3. Barragem com Alteamento pela Linha de Centro  

 

As barragens com alteamento pela linha de centro (Figura 12) possuem as 

mesmas características construtivas iniciais que as barragens alteadas a montante, 

incluindo lançamento dos rejeitos à montante e formação da praia de sedimentos mais 

grossos (Soares 2010, Lozano 2006). Porém, são caracterizadas por um alteamento 

vertical, no qual o eixo vertical dos alteamentos é equivalente ao eixo do dique de 

partida. Os rejeitos são lançados sobre a praia anteriormente formada e sobre o talude 

a jusante do dique de partida (Assis & Espósito 1995 e Soares 2010).  

 As drenagens internas são utilizadas em todas as fases do alteamento, desde 

a instalação do dique inicial. Assim como nos métodos anteriores, elas são 

constituídas por filtros verticais e tapetes drenantes (Soares 2010).  

 O método de alteamento pela linha de centro possui as mesmas vantagens dos 

outros métodos e ainda tenta minimizar as suas principais desvantagens (Lozano 

2006, IBRAM 2016). As principais vantagens e desvantagens do método seguem 

apresentadas na Figura 13.        

 Haile & Brouwer (1994) descrevem uma variante do método, denominada 

Método de Linha de Centro Modificado, que possui etapas de construção semelhantes 
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às do método convencional de alteamento à linha de centro. A diferença entre os dois 

métodos é referente ao contato entre o preenchimento compactado e os rejeitos, o 

qual é ligeiramente inclinado para a montante. O método de Linha de Centro 

Modificada difere do método a montante pela estabilidade da construção, que 

depende da espessura do aterro compactado. Além disso, independe da resistência 

do rejeito, sendo relativamente estável. No Brasil, o método é aplicado na barragem 

de rejeitos de Santo Antônio, em Paracatu, Minas Gerais (Souza Jr. et al. 2018). 

 

Figura 12: Esquema ilustrativo de uma barragem de rejeitos com alteamento pela linha de centro e 

respectivo sistema de drenagem interno. a) Construção do dique de partida; b) Primeiro alteamento; c) 

Segundo alteamento. Baseado em Albuquerque Filho (2004), Wills & Finch (2016) e Soares (2010). 

 

 

Figura 13: Principais vantagens e desvantagens do método de alteamento por linha de centro. (1) 

Lozano (2006), (2) Soares (2010), (3) EPA (1994). 
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3.2.1.4. Problemas dos Métodos de Alteamento de Barragens de Rejeitos 

 

Com base em Vick (1983) apud. Lozano (2006) e Soares (2010), uma síntese 

comparativa das principais características dos três métodos de alteamento em 

barragens de disposição de rejeitos é apresentada na Tabela 4. Nela, observam-se 

condições, requisitos e restrições recomendadas para cada um dos métodos.  

 

Tabela 4: Tabela com uma síntese comparativa entre as principais características dos métodos de 

disposição de rejeitos de barragens. Modificado de Vick (1983) apud. Lozano (2006). 

ALTEAMENTO MONTANTE JUSANTE LINHA DE CENTRO 

Tipo de rejeito 
recomendado 

- Mais de 40% de areia;                 
- Baixa densidade de polpa. 

 - Qualquer. 
- Areia ou lama de baixa 

plasticidade. 

Requerimentos para 
descarga do rejeito 

- Periférica;                             
- Bom controle de água 

livre acumulada. 

- Dependente 
do projeto. 

- Periférica. 

Armazenamento de 
água 

- Em grandes volumes não 
é recomendado. 

- Boa. 
- Não recomendado para 

armazenamento 
permanente. 

Resistência sísmica - Fraca - Boa. - Aceitável. 

Requisitos para o 
alteamento 

- Solo natural; 
- Rejeitos ou estéril. 

- Rejeitos ou 
estéril. 

- Rejeitos ou estéril. 

Restrições para o 
alteamento 

- Taxa inferior que 5 a 10 
m/ano. 

- Não possui. - Pouca. 

Custo relativo - Baixo. - Alto. - Moderado. 

 

A partir da análise dos métodos, Soares (2010) afirma que a disposição de 

rejeitos em barragens com alteamento a montante é a que apresenta maior 

probabilidade de instabilidade, visto que os alteamentos são construídos sobre o 

próprio rejeito, em um curto intervalo de tempo. Rico et al. (2008), também consideram 

que o método de alteamento a montante é o que maior possui risco de incidentes 

associados, sendo que em seu estudo representa cerca de 76% dos incidentes 

mundiais. Os riscos associados aos métodos de alteamento a jusante e pela linha de 

centro representam 15% e 5%, respectivamente. O resto dos incidentes é relacionado 

com barragens utilizando mais de um método de alteamento. O ICOLD (2001), por 

sua vez, apresenta uma listagem com 221 casos de rompimento de barragens.   

As principais causas de rompimento de barragens de disposição de rejeitos são 

abordadas por Rico et al. (2008) e Azam & Li (2010). Segundo os autores, essas 

estruturas podem ser afetadas diretamente pelas mudanças climáticas, 

principalmente por regimes de alta precipitação, terremotos e eventos sísmicos. A 

liquefação é uma das consequências características desses eventos. Defeitos 
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estruturais, instabilidade no ângulo de inclinação do talude, problemas de infiltração, 

tubificação, galgamento (overtopping) e subsidência da fundação também podem 

originar o rompimento de barragens.   

Rico et al. (2008) apontam que outro motivo do rompimento de barragens é o 

gerenciamento ineficiente. Este pode ocorrer a partir de procedimentos inapropriados 

na construção das barragens e da falta de manutenção, ou manutenção inapropriada, 

das estruturas. Barragens que ultrapassam a altura projetada, com diques construídos 

de forma rápida e com sistema de drenagem inapropriado, são exemplos 

mencionados pelos autores. O IBRAM (2016) também indica a gestão de segurança 

da operação como um dos principais fatores associado ao rompimento de barragens, 

em conjunto com o tipo do método construtivo e com o balanço hídrico das estruturas. 

Os procedimentos para implantação e desativação de barragens de rejeitos 

podem ocasionar ainda: supressão da vegetação, alteração do uso do solo, 

descaracterização da topografia, erosão, modificação da hidrografia, aumento do nível 

freático, ruído, poeira, gases e poluição das águas (Soares 2010).  

 Conforme apresentado no subcapítulo 3.1., a partir de 2019 a legislação 

brasileira defende o descomissionamento de barragens. Segundo Abrão & Oliveira 

(2018), essa etapa define o encerramento das atividades minerárias e deve visar a 

recuperação e reabilitação das áreas. No Brasil, centenas de barragens encontram-

se na fase de descomissionamento, sendo que a forma mais comum de execução é 

por meio da instalação de vertedouros para vazões extremas, os quais possuem alto 

custo e manutenção permanente (Negro Jr. et al. 2018).    

 Teoricamente, após a etapa de descomissionamento, a área deve apresentar-

se configurada para uma finalidade específica, respeitando quesitos de segurança e 

condições socioambientais Abrão & Oliveira (2018). Visando essa situação, Negro Jr. 

et al. (2018) apresentam a aplicação do descomissionamento de barragens a partir de 

sua modificação em estruturas galgáveis com talude de jusante abatido e da 

construção de wetlands, caracterizadas por um ecossistema alagadiço. Essa técnica 

tende a controlar o nível das águas em períodos de chuva e minimizar o risco de 

instabilidade, além de agregar valor ambiental e paisagístico aos locais.   

 A ICOLD (2013) aborda sobre o tema, indicando princípios, regulamentações, 

gerenciamento de risco e monitoramento das estruturas durante a fase de 

fechamento, de forma a atingir uma atividade sustentável. 
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3.2.2. DISPOSIÇÃO EM CAVA 

 

 Também denominada de disposição em pit, a disposição em cavas é 

caracterizada pela inserção do rejeito em partes não operantes da mina, tanto em 

minas exauridas, quanto em minas ativas (Lozano 2006, Edraki et al. 2014). Na Figura 

14 encontra-se um esquema da disposição de rejeitos em uma cava exaurida, 

realizada em locais onde a lavra é a céu aberto, geralmente sem a necessidade da 

construção de diques (Lozano 2006). 

 

 

Figura 14: Esquema ilustrativo da disposição em cava exaurida. Modificado de Ritcey (1989) apud. 

Lozano (2006). 

 

Lozano (2006) e Rimelé et al. (2018) afirmam que, em alguns casos, o método 

pode ser realizado mesmo que a lavra não esteja exaurida, ou seja, com as atividades 

de extração mineral da cava ativas. Neste caso, a disposição ocorre diretamente no 

espaço livre do pátio da cava, contanto que de forma segura (Figura 15).  

 

 

Figura 15: Esquema ilustrativo da disposição em cava de lavra ativa. Modificado de Ritcey (1989) apud. 

Lozano (2006). 
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Rimelé et al. (2018) mencionam que a extração em cavas pode gerar impactos 

ambientais locais, relacionados principalmente com o transporte de grandes volumes 

de material extraído. A disposição na própria cava é um método que diminui o 

transporte de material, e consequentemente, os impactos gerados por ele. Além disso, 

pode ser gerenciada concomitante às atividades da mina, ou seja, assim que o rejeito 

é gerado, o local da cava onde ele será disposto já deverá estar preparado para 

receber o volume específico do material.        

 Para o emprego desse método é necessário um estudo detalhado sobre as 

condições hidrogeológicas do entorno, porém há um certo grau de dificuldade na 

definição precisa dos parâmetros hidrogeológicos (Wills & Finch 2016). Assim, a 

impermeabilização (geossintéticos ou argila) dos taludes da cava é aconselhável para 

obter um controle maior sobre a migração e percolação de poluentes, principalmente 

se a rocha encaixante do minério não for impermeável, (Lozano 2006). Ressalta-se 

que tal cuidado é dispensável quando o rejeito é classificado como não perigoso e 

inerte, Classe IIB segundo a ABNT NBR 10004:2004 (ABNT 2004). 

 Portes (2013) apresenta fatores favoráveis e desfavoráveis da aplicação da 

disposição de rejeitos em cavas, os quais estão sintetizados na Figura 16.  

 

 

Figura 16: Principais vantagens e desvantagens da disposição em cava segundo Portes (2013). 

 

3.2.3. DISPOSIÇÃO EM MINA SUBTERRÂNEA 

 Figueiredo (2007) afirma que a disposição subterrânea é condicionada pelo 

método de lavra e pela necessidade de preenchimento dos espaços vazios das 

galerias em subsolo, criados a partir da extração (Figura 17). Essa disposição pode 

ser feita tanto com o rejeito sólido (pasta ou granel), quanto com o líquido (polpa ou 

lama), os quais são geralmente bombeados nas galerias (Figueiredo 2007, Lozano 

2006). Kuganathan (2005) e Tariq & Yanful (2013) relacionam o método com a 
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disposição de rejeitos em pasta cimentada.       

 Quando a disposição é feita ao mesmo tempo que o método de lavra 

empregado o método é denominado ‘’cut and fill’’. Nele, o preenchimento objetiva a 

constituição de um novo piso, permitindo a extração da camada de minério 

imediatamente acima de área lavrada. Outra forma de execução do preenchimento 

pode ser adotada, consequente da necessidade de manutenção da estabilidade do 

maciço rochoso subterrâneo, de onde é extraído o minério. Esta pode ocorrer durante 

a lavra ou no fechamento da mina (Figueiredo 2007). As principais vantagens e 

desvantagens do método encontram-se na Figura 18. 

 

 

Figura 17: Esquema ilustrativo da disposição de rejeitos subterrânea. Primeiramente, a extração do 

minério ocorre em subsuperfície, então o minério é direcionado para o beneficiamento e gera-se o 

rejeito. Este é misturado com cimento e água em um moinho e, posteriormente, o material final é 

transportado por um caminhão até a cavidade subterrânea em preenchimento, onde é disposto. 

Modificado de Kuganathan (2005). 

 

 

Figura 18: Principais vantagens e desvantagens da disposição subterrânea. (1) Figueiredo (2007), (2) 

Lozano (2006), (3) Rankie & Sivakugan (2007). 
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 Xu et al. (2019) relatam que pode ocorrer a transição de cavas para minas 

subterrâneas. A profundidade das cavas é diretamente relacionada à relação estéril-

minério, quando se atinge a profundidade máxima estimada para a cava e ainda há 

minério além desse limite, a mina geralmente torna-se subterrânea. Esse processo é 

transicional e sua execução depende da preservação de uma camada com largura e 

espessura variável de minério na base da cava, a qual que deve atingir a porção 

subterrânea e formar um teto sustentado por uma coluna de rocha. Essa estrutura de 

transição entre a parte da mina a céu aberto e a subterrânea é denominada pilar de 

teto (crown pillar) e não deve ser retirada.  

      

3.2.4. DISPOSIÇÃO SUBAQUÁTICA 

 

 Segundo Edraki et al. (2014) os rejeitos de mineração podem ser dispostos pelo 

lançamento direto em meio subaquoso, ou seja, em rios, lagos e no oceano. A 

disposição marinha é a mais frequente, sendo utilizada mundialmente em quatorze 

minas, enquanto a disposição em rios é aplicada em quatro minas. Noruega, Papua-

Nova Guiné, Indonésia, Chile, França, Grécia, Inglaterra e Turquia são os países onde 

ocorre esse tipo de disposição, a qual é relacionada com os rejeitos da extração de 

cobre, ouro, prata, ferro, rutilo, grafita e pigmentos (IMO 2013). Um exemplo de 

disposição marinha no Brasil é o salmouroduto da mina de Taquari-Vassouras, que 

dispõe o rejeito da silvinita, rico em sódio, no mar, após dissolução na água de 

produção de campos petrolíferos (Garcia et al. 2008).    

 Ellis et al. (1995) explicam que a disposição de rejeitos em ambiente marinho é 

realizada em grandes profundidades, com o lançamento direto do rejeito no mar. 

Nessa situação, uma lama de rejeitos com corrente de fluxo de densidade coerente 

deve ser formada para evitar que as partículas do material retornem para a superfície. 

O método foi utilizado pela primeira vez em 1971, sendo posteriormente aplicado em 

diversas minas do mundo. Basicamente, consiste no bombeamento dos rejeitos a 

partir da uma tubulação continental, que conduz o material até uma câmara de mistura 

deaeração/água do mar. Com isso, há uma redução nas chances de dispersão do 

material por meio de plumas de turbidez geradas por diferença de densidade entre o 

rejeito e a água do mar. Após esse processo o rejeito pode ser disposto de forma 

segura no fundo do mar, contanto que abaixo da zona eufótica (20-100 metros) e em 

locais com efeitos mínimos de correntes de turbidez (Figura 19). 
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Figura 19: Seção esquemática da disposição subaquática marinha. (N.M.) Nível do mar, (Z.E.) Zona 

Eufótica. Modificado de Lottermoser (2010). 

 

A disposição de rejeitos em rios e lagos geralmente é realizada por dutos que 

descarregam diretamente o rejeito nos respectivos ecossistemas, contudo, em alguns 

casos os rejeitos são dispostos após neutralização. Com o lançamento do material 

nos canais de rios, tanto os rejeitos sólidos quanto os líquidos são transportados por 

distâncias consideráveis até a foz do rio (IMO 2013, Lottermorser 2010). A mina Ok 

Tedi, em Nova Guinea, exemplifica a aplicação desse método, nela a disposição dos 

rejeitos é realizada no rio Ok Tedi (Hettler et al. 1997).     

 A disposição subaquática pode gerar turbidez nos corpos aquosos, além de 

certamente afetar as comunidades bentônicas e outros ecossistemas de rios, lagos e 

mares (Ellis et al. 1995). A liberação e dispersão de metais também pode ocorrer a 

partir dessa disposição (Lee et al. 2002, Lottermoser 2010, Angel et al. 2013) e é 

capaz de favorecer a bioacumulação de metais em cadeias alimentares, que em um 

estágio final pode apresentar risco à saúde humana (IMO 2013). Nos rios, destaca-se 

o aumento da erosão, da sedimentação e da dispersão da contaminação (Lottermoser 

2010), visto que os rejeitos podem atingir canais fluviais (afetando a pesca e a 

navegação), planícies de inundação (afetando a agricultura), estuários, jusantes de 

deltas e a áreas costeiras (Ellis et al. 1995). Nos mares, pode proporcionar o 

deslocamento da linha de costa (Lee et al. 2002). O método também não permite a 

recuperação de água e de substâncias dos rejeitos que porventura possam apresentar 

teores econômicos aceitáveis ao longo do tempo (Dold 2014).   

 Os principais motivos para a utilização do método correspondem a razões 

climáticas e a falta de um local adequado para a disposição (Fell et al. 2015). Essa 
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disposição deve ser aplicada em minas próximas de corpos aquosos, nas quais o risco 

ambiental gerado seja menor que o de regiões superficiais, especialmente em áreas 

propensas a terremotos, sismos e chuvas torrenciais (Ellis et al. 1995). Sua principal 

vantagem é o contato reduzido do rejeito com a atmosfera, que acarreta a inibição de 

mudanças químicas relacionadas ao oxigênio (Fraser & Robertson 1994, Kossof et al. 

2014). Ellis et al. (1995) afirmam esse método não afeta o uso de terras produtivas e 

pode minimizar a geração de drenagem ácida. Ao analisar as vantagens e 

desvantagens desse método, (Lottermoser 2010) comenta que a reabilitação dos 

ambientes pode ser feita com a dragagem dos rejeitos e posterior descarte em taludes 

adequados e vegetados com plantas locais, tolerantes a metais pesados. 

 

3.3. ABORDAGENS ALTERNATIVAS PARA A DISPOSIÇÃO DE REJEITOS 

 

Apesar dos avanços tecnológicos na mineração, muitos empreendimentos 

ainda enfrentam dificuldades para determinar a melhor alternativa para dispor rejeitos. 

Desastres ambientais relacionados aos métodos comuns de disposição de rejeito 

deixam evidenciam que sua aplicação na mineração precisa ser revisada, 

compreendida e analisada, e eventualmente, substituída. A partir dessa necessidade, 

algumas abordagens alternativas para a disposição de rejeitos começaram a ser 

testadas e empregadas, entre seus objetivos principais destacam-se a redução de 

impactos ambientais e socioeconômicos.      

 Yilmaz (2011) afirma que grandes quantidades de rejeitos não podem ser 

simplesmente eliminadas do meio ambiente, contudo seus volumes podem ser 

reduzidos, assim como seus impactos ambientais. O autor apresenta um método 

hierárquico que define a redução da produção de rejeitos como o primeiro passo para 

o controle da disposição de rejeitos. Uma das formas de reduzir a geração de rejeitos 

mencionada pelo autor é a mineração seletiva (Figura 20), que visa a obtenção de um 

minério com maior teor a partir do um controle mais detalhado do planejamento e do 

desenvolvimento das atividades de lavra, incluindo a aplicação de novas tecnologias. 

 Mesmo com a mineração seletiva os rejeitos continuarão a ser produzidos, 

portanto a disposição deles deve ser igualmente controlada. Edraki et al. 2014 

comenta em seu trabalho algumas abordagens alternativas atuais para a disposição 

de rejeitos de mineração, dentre elas encontram-se: disposição de rejeitos em pasta, 

disposição de rejeitos espessados, reuso e reciclagem de rejeitos.  
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 Outras alternativas que podem ser utilizadas são: codisposição, disposição 

compartilhada, disposição de rejeitos filtrados e a utilização de geossintéticos, sendo 

que essa última pode ser utilizada isoladamente ou junto com outras formas de 

disposição de rejeitos. As abordagens mencionadas para o tratamento e disposição 

de rejeitos encontram-se caracterizadas nos próximos subitens. 

 

Figura 20: Principais fatores a serem controlados na implementação da mineração seletiva. A definição 

geológica, a análise econômica, a elaboração do projeto, o controle de produção, o monitoramento e o 

planejamento da mina devem ser detalhados com precisão para diminuir a quantidade de rejeitos 

gerados (primeiro passo para o controle de rejeitos). Modificado de Yilmaz (2011). 

 

3.3.1. DISPOSIÇÃO DE REJEITO POR SEPARAÇÃO SÓLIDO-LÍQUIDO 

 

Segundo Guimarães (2011), a separação de sólidos e líquidos provenientes do 

beneficiamento ocorre a partir de operações unitárias, tais como peneiramento, 

ciclonagem, centrifugação, espessamento, filtragem, evaporação e secagem. O 

objetivo dessas atividades é realizar o desaguamento, a evaporação e a secagem do 

material. Floculantes podem ser inseridos para melhorar a efetividade do 

desaguamento (Lammers 2017). Eles reduzem as forças repulsivas, aumentam as 

atrativas e criam agregados de sólidos que aceleram a sedimentação em meio 

aquoso, geralmente utilizam polímeros de grande peso molecular (Peixoto 2012).
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 A eficácia do processo varia com as características do minério, a aplicabilidade 

técnica e o panorama econômico. Contudo, além de preparar os rejeitos para 

transporte e disposição, essas técnicas permitem recuperar a água utilizada no 

processo para posterior reutilização, adequar o percentual de sólidos da polpa e 

reduzir a umidade dos materiais para transporte e comercialização (Guimarães 2011).

 Davies (2011) relaciona a redução da água com o tipo de rejeito gerado, sendo 

que esse pode variar entre espessado, em pasta e filtrado, conforme apresentado na 

Figura 21. A caracterização da disposição desses três tipos de rejeitos segue descrita 

ao longo desse subcapítulo. 

 

Figura 21: Síntese das principais características dos rejeitos desaguados, com destaque para a 

variação na proporção água/sólidos. Modificado de Li et al. (2016). 

 

3.3.1.1. Disposição de Rejeito Filtrado 

 

O rejeito filtrado é resultante da técnica de filtragem, caracterizada pela 

separação de sólidos em suspensão aquosa a partir de métodos à vácuo ou por 

pressão (Guimarães 2011, Watson et al. 2010). Não indicado para rejeitos com 

percentuais elevados de argila, o processo resulta em rejeitos com menos de 25% de 

água que podem ser dispostos em unidades de disposição de rejeitos (Li et al. 2016, 

Davies 2011). Algumas especificações das condições de filtragem podem favorecer o 

processo, como por exemplo o aumento de temperatura da polpa, que reduz a 

viscosidade do filtrado. Polpas com altas concentrações de sólidos e partículas com 
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granulação grossa também tendem a melhorar o processo (Guimarães 2011). 

 Em muitos casos, antes da filtragem deve ser feito o adensamento da polpa por 

ciclonagem ou espessamento. Na filtragem os rejeitos geralmente são desaguados 

com a utilização de filtros à vácuo ou prensas filtrantes, nos quais as partículas sólidas 

ficam retidas, constituindo a torta, enquanto o líquido (filtrado) é removido (Guimarães 

2011). Esse processo pode gerar rejeitos filtrados a úmido (wet cake) ou a seco (dry 

cake), ambos com umidade suficiente para preencher com água a maioria dos poros, 

mas não a ponto de impedir a compactação ideal do material (Davies 2011).  

 Segundo Guimarães (2011), a filtragem a vácuo funciona a partir de bombas 

de vácuo que aplicam uma pressão negativa abaixo do meio filtrante. Dessa forma, a 

torta é originada pela disposição do rejeito sobre o meio filtrante ou a partir da 

aspiração da porção sólida para o meio filtrante. A secagem consiste na retirada da 

água da torta e a descarga varia muito, conforme o tipo de filtro utilizado.  

 Guimarães (2011) explica que a filtragem sob pressão funciona com a 

aplicação de uma pressão positiva na polpa e, geralmente, produz tortas menos 

úmidas. Entre os filtros que podem ser utilizados destacam-se: filtros prensa de placas 

verticais, filtros de pressão vertical convencional e filtros prensa com placas 

diafragma. Existe ainda a filtragem hiperbárica, a qual realiza a combinação do 

método a vácuo com o de pressão e filtros, relacionados a ação dos capilares de 

meios cerâmicos porosos juntos com o vácuo.      

 As características, os modelos e os principais fornecedores dos principais tipos 

de filtros utilizados para a filtragem, encontram-se dispostos na Tabela 5.  

Tabela 5: Mecanismos de filtragem e principais fornecedores. Modificado de Guimarães (2011). 

TIPOS CARACTERÍSTICAS MODELOS DE FILTROS  
PRINCIPAIS 

FORNECEDORES 

Filtragem a 
Vácuo 

Cria uma pressão negativa 
debaixo do meio filtrante 

Filtro de tambor, de disco 
convencional, filtro horizontal 
de mesa e filtro horizontal de 

correia 

Andritz, FLSmidth, 
Larox, Delkor, 

Gaudfrin 

Filtragem 
sob Pressão 

Uma pressão positiva é 
aplicada na polpa  

Filtro prensa horizontal, filtro 
prensa vertical 

Andritz, FLSmidth 
(Pneumapress), Larox 

Filtragem 
Centrífuga 

Ultiliza a força centrífuga para 
forçar a passagem do líquido 

Centrífugas verticais e 
Decanters 

Andritz, GEA 
(Westfalia), Alfa Laval 

Filtragem 
Hiperbárica 

Combina o vácuo e pressão 
Filtro de disco encapsulado 

ou hiperbárico 
Andritz, Bokela, 

Gaudfrin 

Filtragem 
Capilar 

Utiliza a ação de capilares de 
meios cerâmicos porosos 

para efetuar o desaguamento 
Ceramec Larox 
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Os rejeitos filtrados não permitem o bombeamento, por isso transportadores e 

caminhões geralmente são utilizados em seu deslocamento. Esses equipamentos 

devem possuir dimensões e especificações condizentes com o local de disposição, 

onde os rejeitos são lançados e compactados, formando uma pilha insaturada, densa 

e estável. A sua instalação também pode ser feita por um sistema transportador radial 

de empilhadeira ou caminhões (Davies 2011).     

 Davies (2011) afirma que os taludes formados com rejeitos filtrados tendem a 

ser mais íngremes do que os taludes usuais, devido à alta densidade e quantidade de 

sólidos do material. Com isso, uma atenção especial deve dada à fundação em que o 

rejeito será disposto, para evitar problemas de estabilidade na construção. Portes 

(2013) comenta que a pilha de disposição deve possuir um sistema de drenagem 

interno próprio e que os sólidos não precisam ter granulometria muito elevada.  

 O modo de dispor os rejeitos filtrados, denominado dry stack, é utilizado na 

mina Cerro Lindo, no Peru, para cerca de 45% dos rejeitos (Figura 22). Constitui-se 

por uma pilha de rejeito filtrado e um dique de contenção de sedimentos. Após a 

disposição, o rejeito é submetido a secagem por 3 a 5 dias, até atingir uma umidade 

que proporcione a densidade máxima para a compactação. (Lara e León, 2011). 

 

Figura 22: Disposição de rejeito em dry stack na mina Cerro Lindo, Peru. Fonte: Lara & León (2011). 

 

3.3.1.2. Disposição de Rejeito em Pasta ou Espessado 

 

A remoção de água dos rejeitos também pode originar rejeitos espessados e 

em pasta. Segundo Edraki et al. 2014 a principal diferença entre eles, além das 

porcentagens de água contida, é a inserção de aditivos nos rejeitos em pasta, os quais 

podem reduzir a mobilidade do rejeito.       
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 Os rejeitos em pasta possuem cerca de 25 a 35% de água em sua composição 

(Davies 2010 e Li et al. 2016) e são definidos como um sistema coloidal, representado 

por um fluído homogêneo que não possui segregação granulométrica (Li et al. 2016, 

Osório et al. 2018). Comumente aditivos químicos são adicionados ao rejeito, sendo 

o cimento Portland um exemplo comum (Peixoto 2012).    

 Os hidrociclones são equipamentos geralmente utilizados na geração dos 

rejeitos em pasta, a partir da a ciclonagem (Figura 23a). Esses equipamentos 

possuem forma cônica e seu funcionamento depende da inserção de rejeito por meio 

de uma abertura lateral, localizada ao topo (Figura 23b). Quando inserido, o rejeito 

apresenta um movimento em espiral devido à aceleração centrífuga, que coloca as 

partículas sólidas em suspensão no meio aquoso e permite que elas sejam 

conduzidas ao fundo do aparelho. Assim, a parte sólida do rejeito é separada da 

líquida, sendo que a fração líquida é removida por um tubo no topo do equipamento 

com saída externa, o coletor de overflow. A porção sólida, por sua vez, é concentrada 

no fundo e removida por um canal de underflow (Peixoto 2012).   

 

Figura 23: Detalhamento de hidrociclones. a) Bateria de hidrociclones em sistema de disposição de 

rejeitos em pasta. b) Esquema ilustrativo de um hidrociclone. Modificado de Peixoto (2012). 

 

A pasta pode ser disposta em áreas planas ou irregulares e quando é alocada 

em vales ou taludes conforma-se à topografia ao longo do tempo. Também pode 

possuir um dique para isolar o rejeito (Peixoto 2012). Quando disposta em áreas 

planas costuma formar pilhas cônicas que possuem ângulo de inclinação entre 3 a 10º 

(Yilmaz 2011). Esses rejeitos podem ser dispostos em cavas de minas a céu aberto 

ou como preenchimento de cavidades de minas subterrâneas. Nesses casos a pasta 

costuma ser acrescida de cimentos aditivos (cimento Portland) (Peixoto 2012), sendo 
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por isso denominada “pasta cimentada”. A conformação e a consistência da pasta 

podem ser analisadas a partir dos testes de abatimento e de calha (Lara 2011). 

 Os rejeitos espessados são caracterizados como uma lama de rejeitos que não 

possui segregação durante a disposição, apresentando consistência de polpa com 

quantidade de água variando de 35 a 70% (Figura 24a e b). São resultantes do 

desaguamento/espessamento realizado geralmente por espessadores de alta 

densidade ou de cones profundos (Watson et al. 2010, Li et al. 2016). Após 

espessado, o rejeito segue para o bombeamento com bombas centrífugas e é 

disposto no local apropriado, com ângulo de inclinação entre 1 a 3,5º, por meio de 

espigotes alocados em uma rampa central (Watson et al. 2010, Yilmaz, 2011).  

 

Figura 24: Ilustração de rejeitos espessados. Modificado de Figueiredo (2007). 

 

Rejeitos espessados geralmente possuem o desaguamento realizado em 

espessadores com diâmetro médio superior a 50 metros e profundidade entre 1 a 2 

metros. Esses equipamentos são compostos por um tanque de sedimentação, um 

canal de alimentação e um canal de retirada do sedimento sólido. Os mais modernos 

possuem forma cônica e sua aplicação ocorre em conjunto com técnicas de 

floculação. Dentre os principais espessadores utilizados nas minerações destacam-

se o contínuo convencional, o de alta capacidade, o de alta densidade e o de cone 

profundo (Peixoto 2012, Figueiredo 2007, Lara 2011 e Portes 2013). 

 Segundo Peixoto (2012), os espessadores separam o rejeito em underflow e 

overflow, sendo que o primeiro caracteriza a porção rica em sólidos e o segundo a 

fase líquida. O processo inicia-se com a introdução do rejeito no poço alimentador, 

após essa etapa os sedimentos decantam e depositam-se no fundo do poço enquanto 
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a fase líquida transborda para canaletas periféricas. O underflow é bombeado do 

tanque depois que pás raspadoras direcionam o material até o cone central de 

descarga. Um espessador típico encontra-se representado no esquema da Figura 25. 

 

Figura 25: Ilustração esquemática de um espessador típico. Modificado de Peixoto (2012). 

 

A eficácia dos espessadores é verificada pela razão entre o espessamento e a 

qualidade dos produtos. Depende diretamente da natureza das partículas do rejeito 

inicial, da variação granulométrica, da forma, da densidade específica, das 

características físico-químicas e mineralógicas, da quantidade de sólidos em 

suspensão e das características geométricas do tanque de decantação (Lara 2011). 

Caso o rejeito ainda precise de mais resistência após o espessamento, seu 

deslocamento é realizado para uma planta específica adicional, onde outros materiais 

(estéril, areia, cimento) são adicionados a sua composição e seu condicionamento é 

realizado (Figueiredo 2007).        

 O transporte dos rejeitos espessados e dos rejeitos em pasta depende 

essencialmente do sistema de bombeamento utilizado, da viscosidade do rejeito e da 

extensão pela qual o rejeito será transportado (Figueiredo 2017). A linha de 

bombeamento utilizada no transporte termina nos pontos de descarga, ela pode ser 

construída com aço ou polietileno de alta densidade, o revestimento com tubos de aço 

pode ser necessário para reduzir o desgaste do material (Watson et al. 2010). O modo 

com que é realizada a disposição é semelhante ao utilizado para as pastas de rejeitos. 
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3.3.1.3. Vantagens e Desvantagens de Rejeitos Desaguados 

 

Segundo Figueiredo (2007) a maior vantagem dos rejeitos desaguados 

(filtrados, em pasta ou espessados) é o reaproveitamento imediato de grandes 

volumes de água. Lammes (2017) afirma que o custo dessa disposição tende a 

aumentar com o grau de desidratação do rejeito. Além disso, a área e o volume 

ocupados nessa disposição geralmente são menores do que os ocupados por rejeitos 

mais úmidos. Uma síntese comparativa com das principais vantagens e desvantagens 

da técnica encontra-se na Figura 26.   

 

 

Figura 26: Principais vantagens e desvantagens da disposição de rejeitos desaguados (espessados, em pasta e 

filtrados) descritas por Bussière (2007). *características variáveis com as condições climáticas locais e 

temporais. 

 

De acordo com Watson et al. (2010), apesar de o rejeito espessado possuir 

vantagens e desvantagens típicas dos rejeitos desaguados ele se destaca por possuir 

um custo total reduzido para o armazenamento de rejeitos. Já a disposição em pasta 

é particularmente atrativa para o preenchimento de cavidades em minas subterrâneas. 

Esse tipo de aplicação pode reduzir o impacto ambiental do rejeito, minimizando os 

efeitos da disposição na superfície (Tariq e Yanful 2013, Edraki et al. 2014). 

Os rejeitos filtrados tem se tornando cada vez mais usuais, além da 

recuperação de água do sistema, um dos principais motivos para sua utilização é a 
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possibilidade de aplicação em condições topográficas mais diversas (Davies 2011). 

Também se destacam boas propriedade geotécnicas e a baixa permeabilidade desses 

rejeitos, fatores que auxiliam na redução de riscos ambientais (Watson et al. 2010). 

Uma restrição que podem dificultar a filtragem é a elevada porcentagem de frações 

finas (Portes 2013). Além disso, uma das principais desvantagens da técnica é a 

susceptibilidade à oxidação dos rejeitos insaturados, podendo gerar drenagem ácida 

(Watson et al. 2010). 

Li et al. 2016 apresentam um estudo comparativo entre a disposição de rejeitos 

em polpa, em barragens convencionais, e de rejeitos filtrados, em regiões chuvosas 

da China. O resultado mostra que os rejeitos filtrados tem menos chance de infiltração, 

menor probabilidade de ruptura e potencial destrutivo limitado. Consequentemente, 

possuem maior estabilidade em situações de inundação e chuva, e reduzem a 

probabilidade de incidentes. 

 

3.3.2. DISPOSIÇÃO CONJUNTA 

 

 Essa técnica de disposição consiste em alocar diferentes tipos de rejeitos ou 

rejeitos e estéril em um mesmo local. Silva (2014) destaca que para sua execução é 

importantíssimo que seja realizada a caracterização das propriedades geotécnicas 

dos resíduos da mistura, especialmente quanto à resistência e à drenabilidade.  

 Essa disposição pode ser subdividida em duas técnicas principais: a 

codisposição e a disposição compartilhada. As definições dessas técnicas seguem 

detalhadas ao longo desse capítulo, apesar de Alves (2009) e Carvalho (2017) 

explicarem que esses termos ainda não possuem uma definição padronizada no meio 

acadêmico.  

 

3.3.2.1. Codisposição 

 

 O conceito de codisposição adotado nesse trabalho é o de Alves (2009), 

segundo o autor a codisposição é caracterizada pela mistura de rejeitos e estéreis 

antes da disposição. Essa mistura possui o objetivo de agrupar resíduos com 

características geotécnicas distintas, para melhorar as propriedades de resistência e 

drenabilidade do produto final que será disposto (Figueiredo 2007). A mistura de 

rejeitos com granulação fina e estéreis com granulação grossa é uma das aplicações 
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mais comuns (Leduc & Smith 2003), além disso a adição de cimento Portland (2-5%) 

como aditivo pode melhorar a qualidade da mistura (Alves 2009).   

 De acordo com Figueiredo (2007), quando a mistura de estéril e rejeito é 

realizada antes da disposição ela ocorre durante as fases de processamento e/ou 

transporte dos materiais, resultando em um produto final homogêneo. Leduc & Smith 

(2003) afirmam que essa mistura pode ocorrer de três formas principais: 1) mistura de 

estéreis e rejeitos próximo a crista do local destinado para a disposição, empurrando 

o material para o talude abaixo com o auxílio de uma escavadeira (Figura 27); 2) com 

a inserção dos rejeitos em um caminhão transportador, parcialmente preenchido com 

estéreis, e posterior descarga do material no local de disposição; 3) mistura dos 

estéreis e rejeitos em uma correia transportadora.      

 Na Figura 28 seguem dispostas as vantagens e desvantagens dessa técnica. 

 

 

Figura 27: Ilustração genérica da codisposição de rejeitos. Modificado de Leduc & Smith (2003).   

 

 

Figura 28: Principais vantagens e desvantagens da codisposição de rejeitos. (1) Leduc & Smith (2003) 

e (2) Silva (2014). 
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3.3.2.2. Disposição Compartilhada 

 

A disposição compartilhada é definida pela disposição de rejeitos e estéreis em 

um mesmo local, com a mistura dos materiais realizada somente no local de 

disposição, sem que ocorra a mistura prévia (Alves 2009). Peixoto (2012) menciona 

que essa abordagem também pode ser realizada distintamente para ambos os 

resíduos, ou seja, rejeitos e estéreis dispostos no mesmo local, sem estarem 

misturados. Além disso, várias técnicas podem ser utilizadas na sua aplicação, as 

quais variam com o local de disposição e as características dos materiais.  

 Segundo Carvalho (2017) uma das formas mais utilizadas para a disposição 

compartilhada é realizada a partir da injeção de rejeito em pasta, após desaguamento 

e espessamento, no arcabouço interno de uma pilha de estéril. Para a inserção do 

rejeito geralmente são utilizados furos verticais (Figura 29a) ou inclinados (Figura 29b) 

ao longo da estrutura. Peixoto (2012) complementa que para a execução dessa 

atividade é essencial a instalação de tubos de injeção de rejeito e suas conexões, 

além de bombas de alta pressão. As vantagens e desvantagens dessa injeção de 

rejeitos encontram-se na Figura 30. 

 

Figura 29: Disposição de rejeito compartilhada por meio da injeção de rejeito em estéril. a) Injeção por 

meio de tubos verticais. b) Injeção por meio de tubos inclinados. Modificado de Leduc & Smith (2003). 
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Figura 30: Principais vantagens e desvantagens da disposição compartilhada de rejeitos por meio da 

injeção de rejeito em estéril. (1) Leduc & Smith (2003), (2) Silva (2014), (3) Peixoto (2012). 

 

Segundo Peixoto (2012) a disposição de rejeito pode ocorrer por meio do 

confinamento do rejeito com a construção de diques de estéril mais fino. A técnica 

inicia-se com a construção de aterros de estéreis, posteriormente é realizada a 

inserção de rejeito entre essas estruturas. Após a secagem do rejeito, uma camada 

de estéril é disposta sobre o rejeito confinado e a partir de então o processo se repete: 

um novo dique de estéril é construído sobre as camadas anteriormente formadas e o 

rejeito é disposto de forma confinada (Figura 31). A espessura exata da camada de 

estéril vai depender da espessura dos rejeitos confinados, além da quantidade de 

sólidos e na taxa de sedimentação do rejeito (Leduc & Smith 2003).  

 

Figura 31: Esquema ilustrativo da disposição de rejeito compartilhada por meio do confinamento do 

rejeito com a construção de diques de estéril mais fino. Modificado de Peixoto (2012). 

 

Peixoto (2012) também menciona outra técnica para confinamento do rejeito. 

Caracteriza-se pela construção de uma depressão ao longo da crista da pilha de 

estéril, que posteriormente é preenchida com camadas de rejeitos com até 50 

centímetros de espessura, lançados por tubulações. Após essa etapa, uma nova 
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camada de estéril com cerca de 5 metros é disposta sobre o rejeito, na qual será 

projetada outra depressão na crista, para consecutiva disposição dos rejeitos, como 

representado na Figura 32. Figueiredo (2007) aponta que nessa disposição o rejeito 

irá infiltrar na pilha de estéril sotoposta ao longo do tempo e somente após a secagem 

o material será recoberto com estéril. 

 

Figura 32: Esquema ilustrativo da disposição de rejeito compartilhada por meio do confinamento do 

rejeito em depressões ao longo de pilhas de estéril. Modificado de Peixoto (2012). 

 

As vantagens e desvantagens da disposição de estéreis e rejeitos por 

confinamento de rejeitos seguem dispostas na Figura 33. 

 

Figura 33: Principais vantagens e desvantagens da disposição compartilhada de rejeitos por meio do 

confinamento do rejeito em depressões ao longo de pilhas de estéril. (1) Leduc & Smith (2003) e (2) 

Peixoto (2012). 

 

3.3.3. REUSO E RECICLAGEM  

 

O rejeito é o produto do beneficiamento de minério que não possui valor 

econômico (Araújo 2006). Contudo, Wills & Finch (2016) consideram que a melhor 
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forma de gerir os rejeitos de mineração é a partir da aplicação prática. Para eles, o 

reuso e a reciclagem são formas de utilizar o rejeito para criar novas matérias primas, 

principalmente minerais e, por vezes, podem gerar algum rendimento econômico.  

 Segundo Lottermoser (2011) o reuso pode ser definido como um processo que 

objetiva um novo uso ou uma nova aplicação do rejeito para um propósito específico. 

É realizado com o rejeito em sua forma original, sem nenhum tipo de 

reprocessamento. A reciclagem, por sua vez, é caracterizada como um processo que 

extrai novos ingredientes valiosos do rejeito, ou que utiliza o rejeito como matéria-

prima para gerar um novo produto valioso, geralmente com reprocessamento. 

 Lu & Cai (2012) apontam que o rejeito possui partículas grossas e as finas, as 

quais podem ser utilizadas para a elaboração de diversos materiais. O reuso das 

partículas grossas dos rejeitos possui boa aplicação em agregados para a fabricação 

de concreto. Já as partículas mais finas possuem maior aplicabilidade na fabricação 

de tijolos, assim como na fabricação de ladrilhos, louça e porcelana (Lottermoser 

2011). Lajotas e azulejos também são produtos comuns do reuso (Lu & Cai 2012).

 As condições do rejeito utilizado, a caracterização do tijolo obtido e, 

posteriormente, o produto final (parede), deverão ser intensamente estudados nesses 

casos Morel et al. (2007). Mantilla et al. (2013) apresenta uma avaliação técnica 

referente à compressão simples de paredes feitas com tijolos de rejeitos de minério 

de ferro misturados com cimento. O autor obtém resultados majoritariamente 

positivos, como baixo coeficiente de variação e de modos de ruptura, alta resistência 

à compressão e desprezível deslocamento horizontal. Porém, com relação aos 

deslocamentos verticais registrou-se uma parede flexível, com modo de 

deformabilidade baixo e menor do que os das paredes de tijolos cerâmicos e concreto.

 O reuso de rejeitos não é restrito a fabricação de materiais de construção, pode 

influenciar ainda a agricultura, quando utilizado para atividades de recuperação do 

solo, e a gestão e ocupação urbana, quando utilizado como preenchimento em áreas 

com risco subsidência (Lu & Cai 2012). A própria mistura de rejeitos e cimentos, com 

posterior disposição em minas subterrâneas, é considerado um tipo de reuso, assim 

como a disposição de rejeitos “benignos” sobre rejeitos metalíferos ou geradores de 

ácidos (Lottermoser 2011).        

 Mais especificamente, rejeitos ricos em manganês podem ser aplicados na 

agrossilvicultura, em materiais de construção, em revestimentos, em produtos de 
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resina fundida, vidro, cerâmica e esmaltes. Os rejeitos de bauxita podem ser fontes 

de alumínio, enquanto os rejeitos ricos em cobre têm aplicabilidade no 

desenvolvimento de tintas, e os ricos em flogopita podem auxiliar no tratamento de 

efluentes de esgoto (Lottermoser 2011, Williams et al. 2006). Galvão et al. (2018) 

propõem aplicação do rejeito de ferro de Minas Gerais-BR, em estado bruto e 

submetido apenas a secagem e a quebra, como pigmento na fabricação de tintas. 

 A reciclagem de rejeitos caracteriza os procedimentos utilizados para realizar o 

reprocessamento de rejeitos (Lu & Cai 2012). Um dos principais objetivos é obter 

minérios com teores economicamente utilizáveis, os quais não foram retirados na 

primeira fase de beneficiamento devido baixa eficiência das tecnologias ou por 

motivos econômicos (Lu & Cai 2012, Lottermoser 2011). Na reciclagem podem ser 

utilizados métodos térmicos, físicos, biológicos e químicos para a extração de 

elementos, componentes, minerais ou energia do rejeito, sendo que o material 

remanescente pode ser disposto ou utilizado de forma inovadora (Lottermoser 2011). 

 Como já mencionado, os rejeitos podem ter certos minerais e recursos 

energéticos potencialmente econômicos. Mudanças na economia podem tornar 

alguma substância particular do rejeito lucrativa, sendo a melhoria no preço das 

commodities um dos principais fatores a tornar atrativo o reprocessamento de rejeitos. 

O desenvolvimento de novas tecnologias também pode favorecer a reciclagem, visto 

que pode reduzir o preço do beneficiamento a ponto viabilizar a extração ou o 

rebeneficiamento de uma substância. Além desses fatores, um novo mercado que 

utilize o rejeito também pode ser identificado. (Lottermoser 2011).   

 Gomes (2017) estudou a concentração magnética em rejeitos de ferro e obteve 

como resultado que cerca de 50% do rejeito e 80% do ferro seriam recuperados. A 

extração direcionada de minerais de ganga do rejeito também pode ser bem lucrativa, 

alguns exemplos são: extração de lítio e a extração de pirita para produção de ácido 

sulfúrico ou sulfato ferroso (Lottermoser 2011).     

 Na planta de processamento Sivas-Divrigi a reciclagem dos rejeitos de ferro, 

realizada a partir da flotação do material, fornece 94,7% de recuperação para o 

cobalto, 84,6% para o níquel e 76,8% para o cobre (Sirkeci et al. 2006). Segundo 

Yilmaz (2011) a flotação pode ser utilizada para realizar a dessulfurização ambiental, 

processo que consiste na separação de sulfetos do concentrador do rejeito, gerando 

um concentrado de sulfeto e o rejeito dessulfurado.     
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 As vantagens do reuso e da reciclagem de rejeitos são inúmeras. Eles criam 

recursos financeiros, diminuem a velocidade de consumo dos recursos naturais, 

limitam a produção de resíduos, aquecem o mercado e incentivam inovações nas 

atividades de lavra, geram empregos e auxiliam na preservação do meio ambiente 

(Lottermoser 2011). Porém, Geise et al. (2011) e Edraki et al. (2014) afirmam que 

esses processos devem ser realizados somente após detalhamento da mineralogia e 

das propriedades físico-químicas dos rejeitos. Apesar da ampla aplicação dos rejeitos, 

ressalta-se que uma avaliação minuciosa da possível liberação de contaminantes 

desses materiais, assim como seus respectivos impactos ambientais, deve ser 

realizada (Wlliams et al. 2006).  

 

3.3.4. GEOSSINTÉTICOS 

 

De acordo com Müller & Saathoff (2015), geossintéticos são aplicados 

principalmente em obras geotécnicas e de engenharia ambiental, sendo 

caracterizados por polímeros naturais ou sintéticos utilizados junto ao solo, rocha e 

outros materiais semelhantes. Os polímeros mais usuais são: polietileno, poliéster, 

polipropileno e policloreto de vinila. A variedade de geossintéticos é muito ampla, 

sendo que entre os principais produtos utilizados na disposição de rejeito destacam-

se: geotêxtil, geocomposto, geossintético de argila linear, geomembrana e geogrelha. 

As principais aplicações e funções desses materiais são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6: Principais funções dos geossintéticos que podem ser utilizados no auxílio da disposição de 

rejeito. Fonte: Müller & Saathoff (2015). 

FUNÇÃO DETALHAMENTO 

Barragem Impedir a migração de líquidos ou gases. 

Contenção Impedir a movimentação e a perda de solo ou sedimentos. 

Drenagem Captar e direcionar fluídos. 

Filtro Permitir a passagem de fluídos no solo e impedir a passagem de partículas granulares. 

Proteção Reduzir tensão localizada. 

Reforço Permitir a resistência a tensões ou conter deformações em estruturas geotécnicas. 

Separação Evitar a mistura de dois materiais geotécnicos diferentes. 

Controle 
de Erosão 

Evitar a erosão causada pelo escoamento da água ou pela ação do vento em 
partículas. 

 

O geotêxtil é um polímero planar têxtil, permeável, constituído por fibras ou 

filamentos, que pode ou não ser um tecido (Müller & Saathoff 2015). Esse material 
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tem sido utilizado nos últimos anos para auxiliar na disposição de rejeitos, sendo o 

tubo de geotêxtil um sistema inovador de contenção da polpa ou lama de rejeito 

(Figura 34a). A estrutura permite o desaguamento do rejeito a partir da drenagem da 

água e retenção dos sólidos em seu interior (Figura 34b) (Newman et al. 2004)). Além 

disso, possui a forma de vários mangotes, os quais geralmente são alinhados no eixo 

de topo dos tubos com espaçamento menor que 15 metros (Peixoto 2012)  

 

Figura 34: Tubos de geotêxtil. a) Tubo de geotêxtil durante a fase de desaguamento. b) Detalhe para 

a água que sai do tubo de geotêxtil. Modificado de Newman et al. (2004). 

 

Para realizar o desaguamento, o geotêxtil recebe o rejeito em polpa sob 

pressão, a partir de vários bombeamentos sucessivos. A forma geotêxtil deve estocar 

os sólidos enquanto o excesso de água é drenado pela manta têxtil confinante. Ao 

final do processo, o material sólido retido é consolidado por drenagem e evaporação, 

resultando em uma massa fina seca. Geralmente as formas geotêxteis são 

empilhadas, assim permitem a otimização do processo e o enchimento simultâneo em 

módulos, respeitando a capacidade de suporte e a deformabilidade (Peixoto 2012).

 Newman et al. (2004) apresentou a aplicação de geotêxtil no desaguamento de 

rejeitos na Grécia. Os tubos de geotêxteis utilizados possuíam 60 metros de 

comprimento e 14,7 metros de diâmetro. Após desidratação por dez dias no geotêxtil, 

o material de entrada com 7% em peso de sólidos apresentou um teor de sólidos de 

65% em peso. O custo do processo foi cerca de 1,20 dólares por meio metro cúbico 

de lama recebida no concentrador. Yilmaz (2011) aponta como principais vantagens 

da utilização de tubos de geotêxtil a eliminação rápida de grandes volumes de rejeitos, 

a facilidade de construção, a alta eficiência, o baixo custo, os riscos ambientais 

reduzidos e a economia de trabalho.       
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 (Yang et al. 2018) demonstram que outra aplicação de tubos de geotêxtil pode 

ocorrer na construção de barragens de rejeitos finos com alteamento a montante. Os 

autores afirmam que a altura e o volume da barragem de rejeitos podem aumentar 

com o auxílio dessa ferramenta. A técnica utilizada consiste em quatro etapas 

principais: (1) bombeamento de rejeitos e água, misturados por pistolas de alta 

pressão, (2) posicionamento dos tubos de geotêxtil na praia de rejeitos e enchimento 

com a lama bombeada, (3) consolidação da drenagem por sedimentação e pela 

utilização de um vibrador paralelo ao eixo da barragem, e (4) construção da barragem 

pelo empilhamento dos tubos geotêxteis.      

 Os geotêxteis também podem ser utilizados como filtros e sistemas drenantes 

em barragens. Para isso, é necessária a realização de estudos detalhados da 

aplicação do material como filtro e dreno, os quais devem considerar um 

funcionamento a longo prazo, sem permitir dados por deformação, entupimento ou 

durabilidade Fell et al. (2015). Aguiar & Vertematti (2015) comentam que os geotêxteis 

utilizados como filtros podem estar associados a agregados granulares, ou ainda 

presentes como parte integrante de geocompostos filtrantes.   

 O geocomposto é um material plano e impermeável, que utiliza pelo menos um 

geossintético entre seus componentes (Figura 35a). Sua forma de maior destaque é 

o dreno geocomposto, ou seja, um produto de drenagem subsuperficial pré-fabricada. 

Esse material consiste em um filtro de geotêxtil, um geotêxtil transportador e um 

núcleo de dreno polimérico (Müller & Saathoff 2015).     

 Ferreira (2009) menciona que o sistema drenante de geocompostos pode ser 

formado pela combinação de geotêxtil não tecido com núcleos de georrede ou 

geomanta. Nesses casos, o núcleo representa pequenos canais de escoamento de 

fluidos, enquanto o geotêxtil age como filtro separador e mantêm solos e resíduos fora 

dos canais da georrede. Segundo o autor, os geocompostos tem potencial para 

reduzir a umidade de sistemas de drenagem e, quando aplicado com a sucção, 

permitem reduzir até 50% da umidade do minério de ferro.     

 Outro tipo de geocomposto é o geossintético eletrocinético, abordado nos 

estudos práticos de Fourie & Jones (2010), Bourgès-Gastaud et al. (2017) e 

Shackelford et al. (2010). Os dois primeiros grupos de autores apresentam a utilização 

desses materiais para a desidratação de rejeitos, enquanto os últimos demonstram a 

aplicação da condutividade hidráulica desses materiais em barragens de rejeitos.
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 O revestimento geossintético de argila é caracterizado por assembleias 

estruturais de geossintéticos e camadas argila de baixa condutividade hidráulica 

(Müller & Saathoff 2015). Shackelford et al. (2010) definem essas estruturas como 

finas camadas (5 a 10 mm de espessura), constituídas basicamente por argila 

processada (bentonita sódica ou outro material de baixa permeabilidade) comprimida 

entre dois geotêxteis ou ligado a uma única membrana polimérica. Sua principal 

aplicação é como barreiras hidráulicas. De acordo com Daniel & Boardman (1993), 

esses revestimentos geralmente são utilizados para controlar a infiltração das 

instalações de disposição de rejeitos, porém apresentam alto custo. A principal 

propriedade desse revestimento é a baixa condutividade hidráulica, que pode prevenir 

a migração de fluidos potencialmente perigosos para áreas subjacentes aos locais 

onde os rejeitos foram dispostos.        

 A geomembrana é uma manta de polímero planar relativamente impermeável 

(Müller & Saathoff 2015). Conforme demonstrado por Santos (2014), costuma ser 

utilizada na impermeabilização de reservatórios de rejeitos de mineração (Figura 35b). 

O autor apresenta o estudo do comportamento de geomembranas (polietileno de alta 

densidade e policloreto de vinila) na impermeabilização da fundação e dos espaldares 

de um reservatório de rejeitos de ouro na Bahia-BR. Entre os principais resultados 

obtidos destacam-se a tendência de diminuição da deformação, o aumento da rigidez, 

a diminuição da massa e um início de degradação nos materiais. 

 

Figura 35: Exemplos de geocompostos e geomembranas. a) Instalação de um dreno de geocomposto. 

b) Geomembrana instalada na barragem de Jacobina (Bahia-BR). Modificado de Müller & Saathoff 2015 

e Santos 2014, respectivamente. 

 

A geogrelha representa um polímero planar, constituído por uma rede aberta e 

regular de elementos elásticos interconectados, os quais podem estar ligados por 
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extrusão, colagem ou entrelaçamentos. Esse material costuma ser utilizado em 

estruturas de contenção (Müller & Saathoff 2015). Wei et al. 2009 apresentam essa 

aplicação em barragens de contenção de rejeitos muito finos com alteamento a 

montante. O método utiliza os geossintéticos como reforço em barragens, junto com 

pequenos diques semelhantes a terraços na praia. As geogrelhas foram pavimentadas 

verticalmente na praia de rejeitos, em intervalos regulares, antes da construção do 

próximo dique. Os testes mostraram que a utilização dos geossitéticos proporcionou 

uma melhora na estabilidade da barragem dos rejeitos finos (aumento de 10 a 20%), 

assim como a eliminação de suas principais deficiências.    

 O vasto campo de aplicações dos geossintéticos, mencionado ao longo desse 

capítulo, constitui sua principal vantagem. Além disso, Palmeira (2016) aponta que a 

aplicação desses materiais na disposição de rejeitos é sustentável, podendo fornecer 

soluções simples, inovadoras, econômicas, ecológicas e benéficas para o ambiente. 

Além disso, o transporte e a instalação dessas estruturas em campo são fáceis. 

Hornsey et al. (2010) afirmam que diferentes tipos de geossintéticos podem possuir 

os mesmos benefícios, porém destaca que a durabilidade do material é essencial e 

deve ser bem analisada. Segundo os autores, a durabilidade deve ser efetiva sob 

fatores operacionais e construtivos, apresentando resistência a instabilidade dos 

taludes, perfurações, fatores intempéricos e agentes químicos.    

 Com relação ao quesito econômico, Bascetin et al. (2016) demonstra que o 

custo das obras de geossintéticos pode se apresentar caro. O autor compara os 

custos dessa abordagem com os custos da disposição de rejeitos em pasta e pelo 

método de barragens. Em geral, os custos iniciais são muito reduzidos para os 

geossintéticos, porém o alto custo de operação, proporciona um custo final elevado, 

quando comparado com as outras técnicas. Palmeira (2016) menciona que podem ser 

utilizados diversos materiais alternativos sustentáveis na elaboração de 

geossintéticos, de forma a reduzir os custos das obras, dentre eles destacam-se 

garrafas PET, pneus descartados, plásticos e resíduos de construção reciclados.  

 

3.4. GESTÃO DA DISPOSIÇÃO DE REJEITOS 

 

A exploração mineral é uma atividade utilizada pelos seres humanos durante a 

maior parte da história (IBRAM 2016). Ao longo do tempo, desenvolveu-se uma 

dependência com relação aos produtos obtidos por meio da extração de minerais, 
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porém, a mineração ainda é considerada uma atividade controvérsia, com grande 

influência na economia nacional e muitos riscos associados (Perdigão 2019). 

Atualmente, essa atividade visa a pesquisa, a descoberta, o dimensionamento, a 

extração e o beneficiamento de recursos minerais, de forma a torná-los úteis para a 

sociedade (IBRAM 2016).         

 O aumento na taxa de exploração mineral está relacionado diretamente com o 

maior volume de rejeito gerado ao longo dos últimos anos (Wei et al. 2009 e IBRAM 

2016). A redução dos rejeitos e suas formas de disposição são sérios desafios da 

sociedade atual (IBRAM 2016), visto que as estruturas geradas com a disposição 

estão sujeitas a várias mudanças ao longo do tempo (IBRAM 2019). Podem ocorrer 

modificações nas condições de operação, nas propriedades dos materiais 

depositados, nas legislações e na percepção de risco pela sociedade (IBRAM 2019).

 Um sistema de gestão é caracterizado por procedimentos ordenados no 

planejamento e no desenvolvimento de atividades, os quais devem ser 

constantemente avaliados para assegurar melhorias. A gestão da disposição de 

rejeitos é uma questão multidisciplinar e deve garantir o desenvolvimento e o sucesso 

ou insucesso do empreendimento. A interações entre diversas áreas deve ser bem 

aplicada durante as etapas do ciclo de vida das estruturas de disposição de rejeitos, 

respeitando os limites de responsabilidade individual de cada áreas (IBRAM 2019). 

 A maioria dos projetos minerários deve considerar questões sociais, 

econômicas e ambientais durante a escolha do método de gestão de rejeitos 

(Perdigão 2019), porém os esforços da pesquisa e do processamento mineral tendem 

a priorizar resultados mais econômicos (Edraki et al. 2014). Dessa forma, 

desconsidera-se o principal fator da gestão de rejeitos, a sustentabilidade, de todo o 

contexto socioambiental afetado, direta ou indiretamente, pela mineração. Os 

rompimentos das barragens Fundão (Mariana - MG), e Barragem 1, da Mina Córrego 

do Feijão (Brumadinho - MG), e suas consequências são um produto direto da 

ineficácia dos métodos aplicados para o gerenciamento de rejeitos (Perdigão 2019).

 O desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias de processamento e de 

disposição dos rejeitos são fatores benéficos para o meio ambiente, os quais irão 

auxiliar na gestão de rejeitos da mineração. Na gestão dos rejeitos, devem ser 

incluídos processos que não, necessariamente, propiciem benefícios de custo a curto 

prazo, mas que irão reduzir os problemas ambientais e propiciar benefícios de custo 
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a longo prazo (Edraki et al. 2014). Com relação a quantidade de rejeitos, um 

levantamento geológico mais detalhado pode auxiliar na redução do material gerado, 

pois permite a elaboração de projetos de extração mineral mais precisos, os quais 

aproveitam melhor o corpo de minério de interesse (IBRAM 2016).   

 Apesar das várias técnicas que existem para dispor os rejeitos da mineração, 

as alternativas consideradas devem ser efetivas e executáveis de acordo com a 

amplitude dos de fatores envolvidos, de forma a atingir a sustentabilidade (Perdigão 

2019). No capítulo 3.1, foram apresentados os principais fatores, estabelecidos nas 

normas ANBT NBR 13028:2017 (ABNT 2017a) e 13029:2017 (ABNT 2017b) e pelo 

ICOLD (2011), para serem considerados na elaboração de um projeto mineral 

(Figuras 3, 4, 5 e 6), esses também são aplicados na escolha do tipo de disposição 

do rejeito que deverá ser utilizado. Além desses, a análise dos custos envolvidos 

também é essencial, assim como a necessidade de armazenamento e controle das 

águas, as condições climáticas e os potenciais riscos ambientais associados (Araujo 

2006, IBRAM 2019).         

 Adiansyah et al. (2014) apresentam uma estratégia para a gestão e manejo de 

rejeitos, baseada na revisão das formas de gestão de rejeitos existentes e no 

desenvolvimento sustentável, considerando aspectos tecnológicos, econômicos, 

ambientais, políticos e sociais (Figura 36). Em seu trabalho consideram as 

características genéricas mais relevantes para a disposição de rejeitos em todas as 

minas e não apenas para um tipo específico de rejeito ou situação, visto que caso 

possui suas próprias especificações.  

 

Figura 36: Esquematização dos principais fatores a serem analisados na gestão e no manejo 

sustentável de rejeitos. Modificado de Adiansyah et al. (2014).   
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  Por fim, destaca-se que a gestão de riscos sempre deve ser considerada na 

disposição de rejeitos. O gerenciamento de riscos corresponde a identificação, análise 

e manutenção de riscos em níveis aceitáveis durante as fases de projeção e execução 

(Klimkievicz 2016). A ABNT NBR ISO 31000:2018 preconiza diretrizes para gerenciar 

qualquer tipo de risco na indústria (ABNT 2018). Cruz e Rodovalho (2019) discorrem 

sobre a aplicação dessa norma para o método de disposição em reservatório de 

barragens. Segundo os autores, os riscos potenciais devem ser identificados e 

analisados a partir do monitoramento, para então avaliar a necessidade de medidas 

mitigatórias. Com isso, espera-se reduzir a probabilidade e as consequência dos 

riscos e atingir a sustentabilidade, além de estruturar sistematicamente a 

responsabilidade de cada pessoa envolvida na gestão da segurança das barragens. 

 

4. DISCUSSÕES  

 

Conforme a revisão bibliográfica apresentada, torna-se evidente que existem 

diversas formas para dispor os rejeitos da mineração. As disposições de rejeitos em 

reservatórios de barragens com alteamentos a montante, a jusante e pela linha de 

centro, assim como a disposição em cavas, em cavidades subterrâneas ou em 

ambientes subaquáticos representam métodos relativamente antigos. Apesar disso, 

os três primeiros métodos mencionados ainda são os mais utilizados nos 

empreendimentos minerários atuais.        

 Em contrapartida, as disposições de rejeitos por separação sólido-líquido, de 

forma conjunta e com a utilização de geossintéticos, representam técnicas 

relativamente novas, as quais podem ser aplicadas de diversas formas. Elas são 

caracterizadas por envolverem mais tecnologias, porém, ainda precisam ser mais 

estudadas de forma prática. O mesmo se aplica para o reuso e a reciclagem de 

rejeitos, os quais tem se apresentado muito atrativos. Eles permitem a redução da 

quantidade de rejeito disposto no meio ambiente e proporcionam perspectivas de 

rendimento econômico para os empreendimentos.     

 A disposição de rejeitos em reservatórios de barragens com alteamento a 

montante, a jusante e pela linha de centro destaca-se por ser a mais utilizada no Brasil 

e no mundo. No subcapítulo 3.2.1. é detalhado que essa condição é resultante, 

principalmente, do baixo custo e da praticidade associada ao método. A utilização da 

técnica do aterro hidráulico aparenta tornar o método ainda mais atrativo sob o ponto 
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de vista econômico. Já o lançamento dos rejeitos em linha, ou seja, em pontos 

múltiplos, apesar de acrescentar um custo adicional, é essencial e favorável às obras.

 Ao longo da revisão bibliográfica, foram apresentadas as principais 

características das técnicas construtivas de cada um dos métodos de alteamento de 

barragens, assim como suas vantagens, desvantagens e principais problemas 

associados. A partir da análise desses dados, com destaque para os trabalhos de 

Soares (2010) e Rico et al. (2008), fica evidente que o método de alteamento a 

montante é o que possui mais riscos potenciais. As situações de ruptura e 

instabilidade são resultantes, principalmente, do baixo controle construtivo e do baixo 

controle do sistema de drenagem.       

 O método de alteamento a jusante, em comparação com os outros métodos de 

alteamento, é o que possui mais resistência às condições de ruptura e instabilidade. 

Esse fato é resultado do maior controle que possui no lançamento dos rejeitos, da 

compactação mais eficaz do material aterrado e da instalação e funcionamento do 

sistema de drenagem. Apesar disso, sua aplicação possui um custo mais elevado do 

que os outros métodos de alteamento, necessita de uma área maior para disposição 

e mesmo assim não assegura a estabilidade da estrutura de contenção.  

 Como constatado por Lozano (2006) e IBRAM (2016), o alteamento pela linha 

de centro realmente condensa as vantagens e diminui as desvantagens dos outros 

métodos de alteamento. Com isso, obteve-se um método de fácil construção, com 

certa resistência às condições de ruptura e estabilidade. Entretanto, seu custo ainda 

é considerado relativamente alto e as condições de estabilidade e resistência 

mencionadas ainda são inferiores às do método de alteamento a jusante. 

 Apesar dos métodos de alteamento a jusante e pela linha de centro 

apresentarem menores chances de incidentes, quando comparados com o método de 

alteamento a montante, todos ainda possuem altos riscos potenciais associados. Além 

disso, as desvantagens desses métodos são muito maiores que as vantagens e 

possuem sérias consequências associadas (Figuras 9, 11 e 13). Os trabalhos de Rico 

et al. (2008) e Azam & Li (2010) destacam-se ao apontar os diversos fatores que 

podem proporcionar a instabilidade e o consequente rompimento dessas estruturas.

 Os rompimentos da Barragem do Fundão, no Complexo Germano, em Mariana, 

e da Barragem 1, na Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, demonstraram as 

consequências catastróficas associadas as barragens de contenção de rejeitos. De 
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forma similar, vários incidentes desse porte e, por vezes, de porte maior são 

frequentemente associados com a disposição de rejeitos em reservatórios de 

barragens com alteamento, como demonstrado pelo ICOLD (2001).    

 Dentre os fatores que podem ocasionar o rompimento das barragens de 

rejeitos, no Brasil, se destaca a alta taxa de precipitação, principalmente nos períodos 

mais chuvosos do ano (dezembro a fevereiro). Vários trabalhos analisados 

mencionam a importância do controle e do monitoramento do sistema de drenagem 

de barragens, porém existem certos empecilhos técnicos quanto à alguns parâmetros. 

As taxas de precipitação exemplificam a questão, pois variam de acordo com clima 

local e com o período do ano, podendo apresentar incertezas. As estimativas dessas 

taxas vão afetar diretamente o projeto, já que influenciam na escolha e na execução 

do método de disposição. Porém, como apontado por Pinheiro (2018), essas 

estimativas nem sempre são precisas e podem apresentar incertezas nas 

extrapolações, além disso, em alguns locais, os períodos de amostragem podem ser 

insuficientes para as aplicações necessárias, recomendando-se ainda o 

acompanhamento da evolução de eventuais mudanças climáticas.   

 Ressalta-se ainda, que por mais que os sísmicos não possuam manifestações 

significativas no Brasil, eles não devem ser ignorados durante o planejamento da obra 

de contenção dos rejeitos. Anomalias sísmicas artificiais, relacionadas com 

perfurações ou detonação na área de lavra, podem causar impactos suficientemente 

fortes, a ponto de desestabilizar barragens de rejeitos com má estruturação. 

Problemas como esses, além de problemas estruturais e de instabilidade, devem ser 

evitados a todo o custo. Para isso, o projeto da barragem deve ser feito com o máximo 

grau de detalhamento, por meio de uma equipe multidisciplinar, com 

acompanhamento realizado por meio de monitoramentos periódicos e aplicação das 

medidas mitigatórias, quando necessário.      

 Por ser o método de disposição mais utilizado no Brasil, a disposição de rejeitos 

em barragens possui um acervo de leis e normas muito mais amplo para esse método 

do que para as outras formas de disposição. No subcapítulo 3.1. encontra-se uma 

síntese dos principais regulamentos do país associados ao método, dentre os quais 

destacam-se a Política Nacional de Segurança de Barragens, a norma ABNT NBR 

13028:2017, e a Resolução ANM nº 13. A última regulamentação mencionada proíbe 

o método de alteamento de barragens de rejeito a montante no território brasileiro, 
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decisão resultante do gerenciamento inadequado de algumas dessas estruturas.  

 Aparentemente, o método de barragem de disposição de rejeito não é o mais 

adequado para ser utilizado no futuro, justamente por conta de suas desvantagens e 

riscos potenciais. Entretanto, a Resolução ANM nº 13, ao proibir o método 

descredibiliza a atuação da engenharia e insere um empecilho econômico para 

algumas mineradoras do país. O método em questão realmente é mais econômico e, 

por mais que seja proibido no Brasil, continuará sendo empregado em outros países 

mineradores, que podem optar por investir no gerenciamento mais seguro das 

estruturas e no aperfeiçoamento da engenharia, tornando-se mais competitivos.  

 Com base no conteúdo apresentado, considera-se que incidentes associados 

a falhas técnicas e ao gerenciamento ineficiente de barragens são inadmissíveis. O 

acervo técnico e legislativo sobre o tema é amplo, além disso entende-se que os 

profissionais responsáveis devem ter qualificação técnica atestada para elaborar 

estruturas eficientes, que considerem a influência da obra sobre a sociedade e o meio 

ambiente. A recorrência de falhas técnicas no Brasil parece estar vinculada 

intrinsecamente ao gerenciamento inadequado, principalmente com relação à gestão 

de riscos, associado à ineficácia da fiscalização e à morosidade da aplicação de 

medidas punitivas e compensatórias.       

 Em contrapartida, como consequência favorável da resolução da ANM, espera-

se o aumento do interesse dos empreendedores minerários por outros tipos de 

disposição de rejeitos, eventualmente fomentando estudos científicos e o 

desenvolvimento de novas tecnologias. Reitera-se a desproporção entre a quantidade 

de leis e normas brasileiras sobre barragens e formas alternativas de dispor rejeitos. 

O material de abordagens alternativas ainda é escasso, destacam-se apenas a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos e a norma ABNT NBR 13029:2017. Além disso, 

o IBRAM se destaca no incentivo da utilização de abordagens alternativas de 

disposição de rejeitos. Suas publicações demonstram a importância da gestão dos 

rejeitos sustentável e mencionam outras formas de disposição de rejeitos. 

 Dentre os outros métodos convencionais de disposição de rejeitos, a disposição 

em cavas aparenta ser uma boa alternativa para locais que utilizam a extração em 

cavas, conforme mencionado por Lozano (2006) e Rimelé et al. (2018). A partir de 

suas vantagens e desvantagens (Figura 16), tem-se que o método é ambientalmente 

favorável, pois não causa a degradação de outras áreas e é realizado visando a 
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recuperação da área degradada. Como utiliza as próprias condições do terreno e 

geralmente não necessita da construção de grandes estruturas de contenção, as 

chances riscos são potencialmente menores. A redução do transporte do material 

também é algo favorável, pois pode reduzir a incidência de material particulado em 

suspensão no ar e afetar favoravelmente nos custos do empreendimento. 

 Apesar das vantagens da disposição em cava, sua aplicação deve ser feita com 

cautela, principalmente quanto a gestão da disposição. Um bom gerenciamento é 

indispensável para a disposição, principalmente nas cavas em que o material é 

disposto concomitantemente às atividades de lavra. Nesses casos, terá que ser 

construído um dique no pátio da mina, o que complicará o gerenciamento da 

disposição. Para essas estruturas, podem ser assumidas as mesmas problemáticas e 

restrições dos diques das barragens de rejeitos. A diferença principal será que no caso 

do rompimento desses diques as consequências deverão ficar restritas à área da 

cava, fato que não reduz o problema, pois poderá afetar trabalhadores e outros 

técnicos que realizam a extração no local.      

 A disposição em cavas já exauridas é mais atrativa e segura do que a 

disposição em cavas ativas, visto a quantidade de problemas associados a última. 

Nessas situações, a gestão é mais simplificada e toda a obra apresenta menos riscos 

de instabilidades. Mesmo assim, o rejeito deve ser classificado quanto à toxicidade, 

seguindo à ABNT NBR 10004:2004, pois os riscos de contaminação das águas 

subterrâneas e ainda podem estar presentes nos dois métodos. A execução de ambos 

também pode inviabilizar o aproveitamento econômico de possíveis mineralizações 

subterrâneas, fato a ser avaliado com atenção antes da escolha desse método. 

 A disposição em cavidades subterrâneas é um método que pode ser 

selecionado com mais facilidade do que os outros, isso porque não pode ser feito em 

qualquer situação. Conforme a revisão apresentada no subcapítulo 3.2.3., percebe-se 

que a maioria das vantagens do método está associada diretamente com a lavra 

subterrânea e, portanto, recomenda-se que sua aplicação só ocorra nesses casos. As 

operações e os maquinários utilizados não seriam economicamente viáveis se 

tivessem que ser implantados especialmente para a disposição.    

 A principal desvantagem da disposição subterrânea se refere aos problemas 

de percolação de substâncias nocivas dos rejeitos, as quais podem ser controladas a 

partir de um sistema e impermeabilização do material. Ao comparar essa 
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desvantagem com as diversas vantagens que o processo pode fornecer para as minas 

subterrâneas o método demonstra-se o mais recomendável para esse tipo de lavra.

 O último método convencional a ser abordado é o da disposição subaquática, 

detalhada no subcapítulo 3.2.4. A partir de sua análise, considera-se que o principal 

problema associado é a poluição proporcionada nos ambientes e ecossistemas 

subaquáticos, a qual pode afetar toda a cadeia alimentar associada, além de causar 

sérios danos a curto e a longo prazo para o meio ambiente. Como a disposição 

subaquática é um método antigo, sua ocorrência é justificada em alguns países. 

Mesmo assim, deve ocorrer de acordo com restritas especificações, de forma a 

minimizar ao máximo suas consequências.       

 Por causa dos impactos ambientais, é recomendável que a disposição 

subaquática não seja considerada como uma opção para a disposição de rejeitos no 

futuro. Autores com publicações mais antigas, como Ellis et al. (1995), defendem que 

o método pode ocorrer em locais próximos de corpos aquosos, constantemente 

submetidos a terremotos ou sismos, onde o risco ambiental gerado seja menor do que 

o proporcionado pela disposição superficial do rejeito. Contudo, atualmente existem 

outras opções para dispor os rejeitos, inclusive em áreas climatologicamente ou 

geologicamente vulneráveis.         

 Ao longo do subcapítulo 3.3. foram descritas algumas das abordagens 

alternativas de disposição de rejeitos. É importante ressaltar, que apesar de algumas 

delas apresentarem uma padronização das atividades, a maioria ainda não possui um 

método exato de execução e pode ser adaptada de acordo com a situação e o 

interesse do empreendedor. Com o estudo das abordagens, fica claro que elas foram 

desenvolvidas e planejadas a partir de novas tecnologias, com o propósito de diminuir 

os riscos e as consequências resultantes dos métodos convencionais de disposição. 

Em algumas das abordagens também é perceptível o intuito de tentar diminuir o custo 

gerado com a disposição de rejeitos.       

 No subcapítulo 3.3.1., é evidente que a principal vantagem da disposição de 

rejeitos por separação sólido-líquido é a redução dos danos causados pelo conteúdo 

de água dos rejeitos. Quanto menor o conteúdo de água presente, maior serão a 

resistência e a estabilidade da estrutura de disposição do material. Dessa forma, 

rejeitos filtrados tendem a possuir uma disposição mais estável do que rejeitos em 

pasta, que por sua vez, tendem a ser mais estáveis do que os rejeitos espessados. A 
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remoção de água ainda permite a reutilização desse recurso em outras etapas da 

lavra e pode diminuir as chances de liquefação das estruturas de disposição. 

 As condições de estabilidade dos rejeitos desaguados só serão mantidas se as 

condições climáticas locais, ao longo do tempo, não induzirem saturação posterior. A 

resistência em ambientes secos é ótima, mas em climas úmidos, com precipitação 

constante, pode ocorrer a saturação do material disposto, gerando rápidas mudanças 

no estado físico e possibilidades de rompimento. Soluções para esse problema seriam 

um sistema de drenagem efetivo e, em alguns casos, a cobertura do material disposto.  

 O modo de disposição dos rejeitos desaguados é bem amplo, pode ser 

realizado em pilhas de rejeitos, em taludes, em reservatórios de barragens, em cavas 

e em minas subterrâneas. Nos três últimos casos, percebe-se que a técnica de 

desaguamento pode auxiliar nos métodos de disposição convencional. Apesar dessa 

variedade, a utilização de qualquer uma das técnicas de desaguamento já confere 

melhores condições à disposição dos rejeitos, visto que a grande quantidade de água 

na lama de rejeitos original não permite consistência adequada.    

 Cabe lembrar que a disposição em barragens continua suscetível a situações 

de risco, mesmo com a utilização de rejeitos desaguados. Além disso, qualquer 

estrutura gerada com rejeitos desaguados deve ser projetada de acordo com os 

fatores de segurança adequados, considerando as propriedades específicas de cada 

tipo de rejeito. Seu monitoramento quanto às características estruturais e de 

resistência, assim como a implantação de um sistema de drenagem eficaz, também 

são indispensáveis para uma obra com maior grau de segurança.    

 As técnicas de desaguamento, apesar de eficientes, ainda possuem mais 

condicionantes. Como mencionado no subcapítulo 3.3.1.3, um dos fatores que vai 

controlar a efetividade do desaguamento é o tipo de equipamento utilizado. A técnica 

de espessamento, devido à grande variação do conteúdo de água dos rejeitos 

espessados (35-70%), é a mais impactada por esse fator. A efetividade também 

estará diretamente relacionada com os custos do projeto, visto que tecnologias mais 

eficientes de desaguamento necessitarão de maiores investimentos.  

 A abordagem da disposição conjunta possui preceitos semelhantes aos da 

disposição de rejeitos desaguados. Primeiramente, depende da utilização de 

equipamentos específicos, os quais podem proporcionar um custo maior ao projeto. 

Secundariamente, procura aumentar a resistência do rejeito, por meio da mistura com 
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estéril. As principais características da disposição conjunta (codisposição e disposição 

compartilhada) encontram-se no subcapítulo 3.3.2., sendo que a maior diferença entre 

a codisposição e a disposição compartilhada é o momento em que ocorre a mistura 

do estéril com o rejeito, realizada antes da disposição, no primeiro caso, e junto ou 

após a disposição, no segundo. Com relação à exequibilidade das técnicas, a 

codisposição aparenta ser mais simples, pois a maioria dos equipamentos que utiliza 

são comuns nas atividades de lavra.        

 Em geral, as técnicas de disposição conjunta possuem características muito 

promissoras. Porém, assim como os outros métodos e as abordagens alternativas, 

estão sujeitas a instabilidade e a contaminação ambiental. Esses riscos podem ser 

controlados com o estudo das propriedades dos rejeitos, dos estéreis e da mistura 

gerada e com o planejamento e execução adequada da disposição. Conforme Leduc 

& Smith (2003) mencionaram, a técnica realmente necessita de mais estudos práticos 

para, dessa forma, poder identificar inconsistências executivas e planejar melhorias.

 A revisão sobre o reuso e a reciclagem de rejeitos (subcapítulo 3.3.3.) deixa 

evidente que essas abordagens também são muito promissoras e, comparativamente, 

mais vantajosas que os outros métodos e abordagens. As aplicações do reuso são 

inúmeras, com destaque para o setor da construção civil. Além disso, a reciclagem 

pode permitir a extração de diversas substâncias a partir do rejeito. Ambas as técnicas 

também podem proporcionar um rendimento econômico adicional para o 

empreendimento e não geram estruturas de disposição.   

 Mesmo com todas as vantagens mencionadas, muitos autores apontam que o 

reuso e a reciclagem só devem ser realizados com a caracterização detalhada das 

propriedades dos rejeitos e de seus produtos. Destaca-se a aplicação feita Mantilla et 

al. (2013), sobre a resistências e o comportamento físico-químico dos rejeitos e de 

seus produtos. Entretanto, estudos sobre a toxicidade dos materiais e a influência do 

clima sobre seus produtos são escassos, ressaltando-se que a norma ABNT NBR 

10004:2004 versa sobre a caracterização dos resíduos sólidos quanto aos seus 

potenciais riscos (ABNT 2004). Estudos desse tipo aumentam o custo da aplicação 

da técnica, que também é afetado pelos tipos de equipamentos utilizados. Apesar 

dessas questões, é evidente que sob o quesito de sustentabilidade, a técnica se 

destaca e justifica o empenho necessário para execução.     

 Os geossintéticos (subcapítulo 3.3.4) possuem ampla aplicação e apresentam 
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características promissoras (Tabela 7). Podem ser aplicados como uma forma direta 

de disposição de rejeitos, como no caso de tubos de geotêxteis, mas também 

possuem aplicação junto a outros métodos ou abordagens de disposição de rejeitos, 

como por exemplo, em barragens e estruturas de rejeitos desaguados. Nos dois 

casos, a técnica melhora condições de estabilidade e resistência dos rejeitos e das 

estruturas de contenção. Além disso, atualmente, tem se mostrado muito eficazes e 

úteis na gestão de água das estruturas, melhorando seu controle efetivo.  

 Os geossintéticos, assim como o reuso e reciclagem dos rejeitos, também são 

considerados sustentáveis, principalmente por serem simples, efetivos e por poderem 

ser utilizados com materiais recicláveis, como abordado por Palmeira (2016). 

Contudo, necessitam de mais estudos práticos para comprovar a eficácia, identificar 

possíveis problemas e corrigi-los. Até o momento, os principais problemas 

identificados são o alto custo, conforme demonstrado por Bascetin et al. (2016), e a 

baixa durabilidade de alguns dos materiais, principalmente quando se considera o 

descomissionamento das estruturas. Além disso, a aplicação de geossintéticos requer 

planejamento preciso, compatibilizando sua quantidade, suas especificações e suas 

propriedades com aquelas dos rejeitos a dispor.     

 Com a análise comparativa dos métodos e abordagens de disposição de 

rejeitos percebe-se que, quanto à estabilidade hidrogeotécnica, o pior método é o de 

reservatório de barragens com alteamento a montante, principalmente. As outras 

formas de disposição também podem apresentar problemas de estabilidade, 

principalmente a disposição em cavas ativas, de rejeitos desaguados e a disposição 

conjunta. Na disposição subaquática, os rejeitos lançados podem desestabilizar os 

taludes marinhos. Já a disposição subterrânea e a disposição com geossintéticos, 

quando aplicadas corretamente asseguram maior estabilidade para à obra. O reuso 

de rejeitos também pode acarretar problemas de estabilidade nos produtos gerados, 

principalmente em tijolos e outros materiais de construção. A reciclagem é, 

aparentemente, a única abordagem que não possui riscos de estabilidade associados.

 Com relação ao caráter ambiental, os métodos de reservatório de barragens 

com alteamento, especialmente a montante, e de disposição subaquática são os que 

mais possuem riscos potenciais associados. Devido a quantidade de impactos 

ambientais associados, sua utilização não é recomendável. Todos os outros métodos 

e abordagens também possuem impactos ambientais relacionados, mesmo que em 
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menores proporções, porém o controle dos impactos e as medidas mitigadoras podem 

ser mais facilmente aplicados nesses casos.       

 Um fator muito importante para a escolha e execução do método ou abordagem 

de disposição de rejeito é a análise das propriedades dos rejeitos, as quais 

influenciarão a escolha das técnicas de disposição. A estabilidade das estruturas de 

disposição, por exemplo, é afetada pelas características físico-químicas dos rejeitos, 

como a granulometria. Rejeitos muito finos são mais problemáticos, principalmente 

em reservatórios de barragens e na disposição de rejeitos desaguados. Na disposição 

subaquática, podem aumentar a turbidez causada pela pluma de sedimentos. Na 

disposição em cavas e em cavidades subterrâneas podem requerer a adição de 

cimento. Já na disposição conjunta, é possível misturar rejeitos finos e materiais de 

granulação mais grossa, porém avaliando-se a homogeneidade do produto final. 

 Rejeitos com substâncias nocivas ao meio ambiente carecem de identificação 

prévia à definição do método de disposição. Alguns rejeitos podem gerar drenagem 

ácida e contaminação das águas subterrâneas, principalmente nos métodos 

convencionais de disposição. As abordagens alternativas também são afetadas por 

esses fatores, principalmente a disposição de rejeitos desaguados e a disposição 

conjunta. Determinados rejeitos podem causar degradação nos geossintéticos. A 

questão da toxicidade no reuso e na reciclagem também deve ser considerada. 

 Com tudo o que foi mencionado, é óbvio que a escolha da forma de disposição 

variará de acordo com as características e os fatores de cada situação, apontados ao 

longo desse documento. Percebe-se que o fator econômico é o priorizado por vários 

empreendimentos. Mesmo que existam métodos mais seguros para a disposição de 

rejeitos, os empreendedores ainda optam por soluções mais baratas. Entretanto, não 

só a economia, mas também o meio ambiente e o meio social devem ser os três 

fatores essenciais para a definição da disposição mais sustentável, que conforme 

abordado no subcapítulo 3.4. é a mais desejável. Esses fatores devem ser analisados 

de forma igualitária para casa situação, considerando uma mineração seletiva e 

favorecendo uma gestão da disposição de rejeitos efetiva a longo prazo.  

 

5. CONCLUSÕES  

Apesar da mineração ser uma atividade especificamente econômica, gera 

consequências significativas para a sociedade e, em particular, para o meio ambiente, 
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principalmente relacionadas à disposição de seus rejeitos. Os métodos convencionais 

ainda são os mais aplicados, apesar dos elevados impactos associados.  

 Por terem maior potencial poluidor e riscos associados, desaconselha-se a 

utilização dos métodos de disposição subaquática e em reservatórios de barragens 

com alteamento a montante. Para os locais em que a disposição subaquática já é 

aplicada, a execução das atividades deve ser extremamente cuidadosa, a fim de 

preservar os ecossistemas. Para os empreendimentos que utilizam barragens, é 

indispensável o gerenciamento de risco, com monitoramento e aplicação de medidas 

mitigatórias sempre que necessário. Uma atenção especial deve ser dada ao 

gerenciamento do sistema de drenagem das estruturas, considerando a influência das 

médias pluviométricas incidentes e de eventuais mudanças climáticas.   

 Outros métodos convencionais, como a disposição de rejeitos em minas 

subterrâneas e em cavas, demonstram-se eficazes quando associados aos 

respectivos tipos de extração mineral. Na disposição em cavas, o método torna-se 

mais seguro e aconselhável quando realizado após a mina ser exaurida, visto as 

grandes complicações e implicações inerentes à construção de diques de contenção 

concomitantemente às operações de lavra na cava.    

 Todas as abordagens alternativas, em geral, apresentam-se muito mais 

atrativas socioambientalmente quando comparadas aos métodos de disposição 

convencionais. Inclusive, a separação sólido-líquido e alguns geossintéticos podem 

ser aplicados diretamente como técnicas auxiliares aos métodos convencionais. A 

premissa dessas abordagens alternativas é apresentar menores inconsistências e 

riscos que os métodos convencionais, entretanto, por seu custo ainda elevado são 

poucos aplicadas, carecendo de mais estudos técnico-científicos e regulamentação.

 A disposição de rejeitos por separação sólido-líquido causa a redução de uma 

das principais condicionantes de riscos nas estruturas de disposição de rejeitos, a 

água, porém sua aplicação requer cuidados especiais em climas úmidos. A técnica 

ainda permite o reaproveitamento da água em outras atividades do empreendimento. 

De maneira geral, rejeitos filtrados são mais recomendáveis pelo menor conteúdo de 

água. Analogamente, a aplicação dos rejeitos em pasta também é favorável e 

proporciona efeitos positivos, principalmente na disposição em cava e na disposição 

subterrânea. O espessamento dos rejeitos é recomendável em associação com o 

método de disposição em barragem, quando esse for utilizado.    
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 A disposição conjunta é outra abordagem alternativa que apresenta boas 

características e deve ser considerada. A mistura do rejeito com o estéril conferirá 

propriedades mais resistentes ao material disposto,  que devem ser caracterizadas 

previamente por testes físico-químicos e geotécnicos. Fatores econômicos, de 

instabilidade e contaminação também devem ser minuciosamente considerados.

 O reuso possui inúmeras vantagens, com destaque ao fato de não gerar 

estruturas de disposição de rejeitos. Apresenta-se como uma técnica sustentável, 

muito promissora e com ampla aplicação, contanto que sejam averiguadas 

detalhadamente as propriedades dos rejeitos e dos produtos desenvolvidos. Outra 

técnica sustentável e altamente recomendada é a reciclagem, principalmente por 

permitir a recuperação econômica de bens minerais dos rejeitos e reduzir diretamente 

a proporção do rejeito final a ser disposto. Estas duas abordagens devem ser 

analisadas minuciosamente sob o quesito econômico, pois ao mesmo tempo que 

acarretarão mais gastos, principalmente tecnológicos, devem gerar um rendimento 

econômico adicional para o empreendimento.      

 Os geossintéticos tem muitas vantagens, principalmente quanto a sua ampla 

gama de aplicação. Em geral, conferem condições de estabilidade para as estruturas 

de disposição, reduzem significativamente possíveis impactos ambientais, melhoram 

o controle da água e, em alguns casos, diminuem a quantidade de água do rejeito. 

Sua aplicação concomitante à disposição de rejeitos em barragens é recomendável. 

Além disso, são aplicados em soluções inovadoras e simples, porém, com eventuais 

empecilhos referentes aos custos e à compatibilidade entre rejeito e geossintético. Os 

custos podem ser reduzidos com o uso de materiais alternativos e reciclados, já a 

compatibilidade, pode ser assegurada com mais estudos.    

 É importante esclarecer que as informações aqui apresentadas consideram 

uma análise genérica dos métodos convencionais e das abordagens alternativas de 

disposição de rejeitos. Como cada empreendimento minerário possui condições e 

especificações diferentes, as formas de disposição escolhidas devem ser compatíveis 

com o gerenciamento sustentável, considerando de forma igualitária os parâmetros 

econômicos, sociais e ambientais. Além disso, antes da escolha da técnica de 

disposição adequada a mineração seletiva é sempre uma boa alternativa, pois objetiva 

a redução da geração de estéreis e rejeitos.  
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