
Tópicos a serem abordados
1. Importância do Planejamento de Lavra (Estratégico, 

Longo, Médio e Curto prazo) e do Plano Diretor na 
Operação e na Prática;

2. Administração e gerenciamento da escassez ou 
excesso de água;

3. Economia circular e aproveitamento de resíduos 
(estéreis e rejeitos) da Mineração;

4. Iniciativas ambientais tais como o Geopark.



CLASSIFICAÇÃO DAS RESTRIÇÕES
As restrições podem ser classificadas de acordo com seu nível de 
importância, conforme a seguir:

R1 – Nível leve, possível de ser negociada ou administrada;
R2 – Requer certo esforço e custo para ser removida;
R3 - Requer esforço e custo e não há garantia de que possa ser 

removida;
R4 – Pequena chance de ser removida, grande esforço e alto custo;

R5 – Restrição fatal, não se deve perder tempo em 
tentar, apenas deve ser devidamente demarcada e 
respeitada (Mancha de Inundação).



R5 – Restrição fatal, não se 
deve perder tempo em tentar, 
apenas deve ser devidamente 
demarcada e respeitada
(Mancha de Inundação, ZAS e ZSS)





Obrigado pela atenção!!!

Barragem de rejeitos espessados

Pilha de rejeitos de flotação filtrados Pilha de estéreis

Estrutura de contenção de sedimentos

Cava central

UBM

Acessos às estruturas



Acessos às estruturas
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E a Recuperação Ambiental é uma Realidade:

COPELMI Mineração
Carvão
Mina Butiá Leste
Butiá, RS

Hoje: Desde quando a Engenharia de Minas se 
preocupa com o meio ambiente?

1º Código de Mineração - 1940:
Ex.: Art. 34, “X” - Tomar as providências 
necessárias para evitar a poluição e a 
intoxicação das águas e do ar, que possam 
resultar dos trabalhos de mineração e 
tratamento do minério;Em Defesa da Imagem da Mineração – Set/2017



Estrutura Dados

Elevação Crista (m) 865

Elevação Base (m) 642

Altura Máxima (m) 225

Largura de Crista (m) 20

Comprimento de Crista (m) 1.547

Talude locais (H:V) 2:1

Desnível máximo entre bermas (m) 10

Largura de bermas (m) 6

Taludes Globais Jusante (H:V) 2,60

Borda livre reservatório (m) 1,5

Cota do nivel d'água operacional (m) 863

Área de Ocupação (Mm²) 2

Área total de espelho D’água (Mm²) 0,43

Disposição na Cava (BACKFILL)
FICHA TÉCNICA



A Sul Americana de Metais S/A, em parceria com a

Multiplus Engenharia e UFMG (com participação do

Professor Evandro Gama), desenvolveu estudos para o

reaproveitamento dos rejeitos do Projeto Bloco 8.

Os estudos foram divididos em duas etapas:

1) Análises laboratoriais e testes em escala de bancada.

2) Indicar os possíveis usos, a partir de pesquisa regional

de mercado e das características de cada produto

possível.

REAPROVEITAMENTO DOS REJEITOS



 Areia fina de reboco / acabamento
 Argamassa
 Base e Sub-base na Pavimentação de Rodovias
 Pozolana
 Pelotas
A confirmação das características dos produtos e o projeto da usina
de reciclagem de rejeitos serão definidos a partir de testes piloto a
serem realizados após início de operação do Projeto Bloco 8.
Alguns produtos possíveis, como pozolana e pelotas, ainda não tem
confirmação plena.

REAPROVEITAMENTO DOS REJEITOS
SELEÇÃO DOS PRODUTOS





CVRD - Piçarrão







Como Era a Mina - Minas Jr

O projeto de uma mina inclui desde a fase dos estudos de viabilidade econômica até o fechamento 
de mina. Esta última etapa trata do legado pós mineração e é muito importante, pois inclui a 
reabilitação e o 
uso futuro da área impactada pelo empreendimento.
A região do Parque Municipal das Mangabeiras, parque da cidade de Belo Horizonte e a maior área 
verde da capital mineira, já foi uma mina da qual a antiga empresa de mineração – Ferrobel –
extraiu minério de ferro entre as décadas de 1960 e 1970. Ainda hoje existe um britador usado 
nessa época, presente na Praça de Eventos.



Como Ficou a Recuperação -Minas Jr

Você sabia que o Parque das Mangabeiras é um fechamento de mina?
23 de agosto de 2018 https://www.minasjr.com.br/parque-das-mangabeiras-fechamento-de-mina/
O projeto de uma mina inclui desde a fase dos estudos de viabilidade econômica até o fechamento de 

mina. Esta última etapa trata do legado pós mineração e é muito importante, pois inclui a reabilitação e o 
uso futuro da área impactada pelo empreendimento.
A região do Parque Municipal das Mangabeiras, parque da cidade de Belo Horizonte e a maior área verde 
da capital mineira, já foi uma mina da qual a antiga empresa de mineração – Ferrobel – extraiu minério de 
ferro entre as décadas de 1960 e 1970. Ainda hoje existe um britador usado nessa época, presente na Praça 
de Eventos.



Fechamento de Mina Estado de MG Marta Sawaya



Bauxita, CBA, MG

CBA NA ZONA DA MATA_8dez17
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CBA NA ZONA DA MATA_8dez17



(https://istoe.com.br/a-volta-da-fome/ 15/11/2018) Crédito: Brazil Photos)

De acordo com o Panorama de Segurança Alimentar e Nutricional, elaborado com auxílio da 
Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Programa Mundial de Alimentos (WFP), 6% da 
população regional passa fome, perfazendo 39,3 milhões de pessoas. Se acrescidos os 
desnutridos, os que não conseguem obter três refeições adequadas ao dia, esse número sobre 
47,1 milhões (7,9%). Um crescimento de 5 milhões em relação ao período entre 2014 e 2016. 
Parece pouco, quando comparado com a África, onde a fome atinge 250 milhões de pessoas 
(21%). Mas há razões para preocupação, já que a região é uma importante produtora de 
commodities alimentícias. De acordo com Julio Berdegué, diretor da FAO, as causas merecem 
estudos aprofundados: “Não há razões técnicas, nem materiais”.

https://istoe.com.br/a-volta-da-fome/


(foto: Reprodução da internet/Facebook), JEM

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/02/13/interna_gerais,1121631/chuva-causa-estragos-na-zona-da-mata-e-sul-de-minas.shtml

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2020/02/13/interna_gerais,1121631/chuva-causa-estragos-na-zona-da-mata-e-sul-de-minas.shtml


Uso da água na mineração, 
indicadores mundiais - Samarco



Indústria Mineral e a Administração Hídrica e Territorial

Um dos primeiros levantamentos 
de Consumo de água na 
indústria, antes de 2017, já 
indicava que na Mineração era 
bem menos de 5%;



Indústria Mineral e a Administração Hídrica e Territorial

 Em 2017, de acordo com a ANA, dos quase 2mil 
m³/seg de água consumidos no Brasil, a utilização 
na Indústria Mineral, para produzir B U$32 (~4% 
do PIB; após todas as perdas ~ B R$153,41 em 
2019) era menos de10m³/seg (0,53%), onde os 
dois maiores usuários consumiam e perdiam por 
evaporação, 1576,3m³/seg; 



Indústria Mineral e a Administração Hídrica e Territorial

 Segundo Rodrigo Barbosa (Banco 
Mundial, ONU e FAO), em suas quase 10 
mil minas, a Mineração utiliza <3% do 
QF) e apenas  0,09% do território 
nacional; EUA - 0,10% e Austrália –
0,26%.



Indústria Mineral e a Administração Hídrica e Territorial
 Um dos primeiros levantamentos de Consumo de água na indústria, 

antes de 2017, já indicava que na Mineração era bem menos de 5%;
 Em 2017, de acordo com a ANA, dos quase 2mil m³/seg de água 

consumidos no Brasil, a utilização na Indústria Mineral, para produzir 
B U$32 (~4% do PIB; após todas as perdas ~ B R$153,41 em 2019) era 
menos de10m³/seg (0,53%), onde os dois maiores usuários 
consumiam e perdiam por evaporação, 1576,3m³/seg; 

 Segundo Rodrigo Barbosa (Banco Mundial, ONU e FAO), em suas 
quase 10 mil minas, a Mineração utiliza <3% do QF) e apenas  0,09% 
do território nacional; EUA - 0,10% e Austrália – 0,26%.
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Geração de Resíduos no Brasil
Segundo Gama et al (março 2019, p.30), Os Coprodutos da Mineração de Ferro 
para uma Economia Sustentável ,  até 2015 as estatísticas sobre a geração de 
estéreis e rejeitos ainda eram raras e inconsistentes no Brasil. Veja gráfico 
anterior, do PNRS, divulgado em fevereiro de 2012.
No levantamento feito nas vinte minas com produção acima de 800.000 t/ano no 
ano de 2015, do QF, a mineração e processamento do minério de ferro em Minas 
Gerais gerou naquele ano, cerca de 300 milhões de toneladas (Mt) de resíduos 
(sendo 183 Mt de estéreis e 112 Mt (70 Mm³) de rejeitos, considerando para o 
rejeito uma densidade de 1,6 t/m³; tem- se um total de estéreis e rejeitos de 295 
Mt).
Conforme a Tabela a seguir, nas pilhas de estéril e barragens de rejeito (157 
depósitos), estava cadastrada a acumulação de quase 6Bt de resíduos. 
JAH, nov19
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Principais Eventos sobre o Tema
1. Em abril de 2016, por solicitação do Senador Ricardo Ferraço, o Crea-MG participou de mais uma revisão e 

fez contribuições para a revisão da Lei Nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que estabelece a Política 
Nacional de Segurança de Barragens; 

2. Workshop Resíduos da Mineração: desafios para o futuro promovido pela Secretaria de Geologia, 
Mineração e Transformação Mineral - SGM, do Ministério de Minas e Energia – MME, em parceria com a 
Embrapa Cerrados, em  22 de fevereiro de 2017, no Auditório Térreo de MME, em Brasília;

3. Em 5 de junho 2017,  foi realizada a 1ª Reunião da ABNT/CE-220, com o Ibram, no Crea–MG,  para compilar 
e debater os resultados da Consulta Nacional sobre as Normas ABNT, NBRs 13028 (Elaboração de Projetos 
para Disposição de Rejeitos e Estéreis em Mineração) e 13029 (Elaboração e apresentação de projeto de 
disposição de estéril em pilha);

4. Workshop Panorama Atual e Perspectivas da Mineração Brasileira, promovido pela CCEGM/Assemg/Crea –
MG, Av. Álvares Cabral, Nº 1600 Auditório 6º Andar, com um Painel sobre Economia Circular com foco na 
disposição adequada e reaproveitamento de estéreis e rejeitos da mineração, em 19 de setembro de 2017;

JAH, nov19

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12334.htm
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Principais Eventos sobre o Tema
5. Seminário sobre aproveitamento dos rejeitos minerais, onde novas tecnologias, 
serviços e produtos relacionados à gestão e ao manejo de rejeitos foram 
apresentadas em 5 e 6 de junho de 2019, por iniciativa do IBRAM, em parceria com 
o Crea-MG e apoio institucional do MME;
6. Seminário Subprodutos da Mineração como potenciais remineralizadores de 
solos e fertilizantes naturais, também promovido pela SGM/MME e o Grupo de 
Trabalho Interinstitucional de Remineralizadores de Solos, realizado nos dias 17 e 
18 de junho de 2019, no Auditório Térreo do MME.
7. Por iniciativa do IBRAM, em parceria com o Crea-MG e apoio institucional do 
MME, será realizada a  2ª edição do evento Fornecedores de Tecnologias para 
gestão e manejo de rejeitos de mineração, no dia 19 de novembro de 2019. 
JAH, nov19
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Planta Piloto para tratamento a seco de minério estocado em pilha
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Rochas como Remineralizadores de Solos
De acordo com o Geólogo Eder de Souza Martins, Pesquisador da 
Embrapa e GT Remineralizadores, até junho de 2019, já existiam 
17 produtos registrados como remineralizadores de solos 

Produtos                     Estado Produtor
12                                 MG (fonolito, kamafugito, siltitoglauconítico)
3                                   GO (biotita xisto e carbonato xisto)
1                                    PA  (blendserpentinitoe filito)
1                                    SP  (diabásio)
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De acordo com a Pesquisadora Geóloga Magda Bergmann, do 
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL–CPRM, Porto Alegre, nos 
projetos agrominerais com Rochas do Grupo Serra Geral, já estão 
em processo de certificação no RS, como remineralizadores e 
corretivos de solo:

Dacito da Pedreira Caxiense -Caxias do Sul 
Basalto da Mineração Andreetta-Passo Fundo 
Dacito da Mineração Fabrita–Farroupilha
Basalto da Mineração Carpenedo -Santa Rosa
Basalto das lavras de ametista  Cogamai-Ametista do Sul   



Produtos Secundários aplicação infraestrutura civil e pavimentação  

Pozolana 
Areia e agregados 

Ligante  Concreto 

Pigmento para tinta 



Você sabia que não é mais necessário estocar os rejeitos de mineração em  
barragem ? Podemos transformar a lama em agregados e aplicar no 

pavimento , no concreto e na decoração  -

Rejeito da barragem pode ser 
transformado em agregado = 

pelotas 

Estocado em pilhas e resiste a 
chuva e sem água 

Barragem estoca lama 

Pavimentação nas estradas



O Sistema Instituto - Geopark
Agência Quadrilátero, e seus grupos parceiros mais 
próximos, estão prontos para compartilhar e cooperar com 
as organizações, empresas e municípios da mineração, 
metodologias e modelos de desenvolvimento sustentável, 
diversificacão econômica e emponderamento de 
comunidades e stakeholders. Uma nova estrutura com 
novas funções para esse Sistema, com iniciativas 
inovadoras e integradoras, de classe mundial, é mostrada 
abaixo.





João Hilário – Muito Obrigado! 
joao.ahilario@yahoo.com.br – (31) 98415-6348 

Engenheiro de Minas formado pela UFMG, Especialista em Geomatemática
pela UFOP, MBA em Mineração pela USP, membro e Competent Person,
desde 2009, pelo Australian Institute of Geoscientists (CP-AIG). 
Vem atuando continuamente por mais de 40 anos em vários setores da Mineração, onde trabalhou na pesquisa mineral e 
tecnológica, estudos e projetos, com ênfase para o planejamento de lavra e produção de minério de ferro, cobre, 
manganês, ouro, zinco, chumbo, níquel, xisto betuminoso (Oil shale) e minérios refratários. Trabalhou na Magnesita SA e 
foi Gerente de Geologia, Geotecnia, Hidrogeologia e Planejamento de Lavra da Vale, GME4 e Coffey Mining, onde 
coordenou nesta última, projetos de diversos tipos de minérios, para as maiores empresas do ramo da mineração, com 
projetos em vários países. Exerce ou desempenhou os seguintes cargos honoríficos no Sistema Confea/Crea: Coordenador 
do Grupo de Trabalho de Barragens (GTB), da Câmara Especializada de Geologia e Engenharia de Minas (CEGM) do Crea-
MG, membro do GTBarragens do Confea (Brasília), do Comitê Técnico de Segurança de Barragens de Mineração – CTBMin 
do DTTM/SGM/MME (Brasília), Conselheiro do Crea, do Plenário e CNR do Copam, Conselho de Certificação da SAS 
Engenharia e Presidente da Associação dos Engenheiros de Minas do Estado de Minas Gerais (Assemg). É Diretor Técnico 
da Gemah Engenharia, onde vem prestando serviços de Consultoria para o Setor de Mineração. Tem também ministrado 
palestras e cursos de pequena duração em diversas universidades e empresas.

mailto:joao.ahilario@yahoo.com.br

