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Challenge  

A Brazilian mine has a complex tailing dam monitoring system that covers 

22 dams. The mine consultant and Worldsensing partner, Tetra Tech, in 

charge of dam monitoring needs to gather real-time data from various 

sensors (piezometers, water level sensors and inclinometers) installed 

across different tailings dams and send the data to a database server and 

workstation. One site includes seven dams within a 7 km radio range.  

 

Solution 

A network of 467 Loadsensing vibrating wire, analog and digital data 

nodes send real-time data to 10 gateways connected to the mine’s 

private network.  

Two gateways at one of the sites receive data from 158 Loadsensing data 

nodes including vibrating wire 1-channel nodes connected to 

piezometers, analog nodes connected to ultrasonic water level meters 

and digital data nodes connected to chains of in-place inclinometers. 

For connectivity, Loadsensing uses LoRa: a long-range, low-power 

wireless technology used by IoT networks worldwide. Features of the 

system include: 

 

• Range: The monitoring system uses a star network topology 

that can cover a range of up to nine miles/15 km without any 

repeaters.  

• Radio: Loadsensing has a radio sensitivity of up to -137 dBm, 

which makes the signal up to 32 times stronger than other 

wireless monitoring systems with radio sensitivity of only -

101dBM.  

• Casing: The nodes are IP-67 rated and have been tested in 

temperatures ranging from -40ºC to +80ºC, so they are able to 

withstand the harshest environments.  

• Certification: Loadsensing has been tested and certified by 

ANATEL, the telecommunications regulation agency in Brazil, 

making it apt for deployment across the country. 

 

Benefits 

The wireless configuration of the data acquisition system eliminates the 

need for expensive cabling and manual monitoring. Laying cables in a 

tailings dam requires trenches and cable protection against issues such as 

settlements in the embankment. At each regrowth, new sensors have to 

be added, again requiring expensive cable installation. A wireless system 

provides data from sensors in near-real time, versus manually collected 

readings with a more sporadic periodicity and vulnerability to human 

errors. 

With Loadsensing, mines may realize savings of up to 30% on the 

acquisition of materials and infrastructure and up to 40% on installation. 

Reliable data related to the behavior of the dam also helps minimize risks 

and to ensure the safety not only of mine employees but also of 

residents. Loadsensing contributes to the sustainable growth of the 

mining industry by ensuring compliance with safety regulations and 

standards.  

 

Several tailings dams in Brazil have selected 
ANATEL-certified Loadsensing data nodes 
and gateways to minimize the risk of tailings 
dam failures without incurring significant 
cabling and manual maintenance costs. 

Advantages 

▪ Radio signals, at -137dBM, are 32 times 
stronger than other wireless monitoring 
systems  

▪ Gateways and nodes cover areas 
spanning several municipalities 

▪ Monitoring is more cost-effective and less 
intrusive than using cables 

▪ The system is robust in extreme 
environments and temperatures 

SUCCESS STORY | Wide-area monitoring of tailings dams in Brazil 

HISTÓRIA DE SUCESSO: Monitoramento de grandes áreas em barragens de rejeitos no Brasil 

HISTÓRIA DE SUCESSO 

" The adoption of Loadsensing IoT 
technology eliminates the need for 
cabling, reduces manual monitoring 
and allows significant savings up to 
30% on the acquisition of materials 
and infrastructure and up to 40% 
on installation." 

 

Leonardo Santana,  

Geotechnology Technical Leader, 
Tetra Tech 

 

A Loadsensing vibrating wire 1-channel 
node connected to a vibrating wire 
piezometer. 
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Desafio 

Uma mineradora brasileira possui um complexo sistema de 

monitoramento de barragens de rejeitos que cobre 22 barragens. O 

consultor para mineração e parceiro da Worldsensing, Tetra Tech, 

encarregado do monitoramento da da barragem, precisa coletar dados 

em tempo real de vários sensores (piezômetros, sensores de nível de água 

e inclinômetros) instalados em diferentes barragens de rejeitos e enviar 

os dados para um servidor de banco de dados e uma estação de trabalho. 

Um site específico inclui sete barragens dentro de um raio de 7 km.  

 

Solução 

Uma rede de 467 nós de dados Loadsensing de corda vibrante, analógico 

e digitais, enviam dados em tempo real para 10 gateways conectados à 

rede privada da mina.  

Dois gateways em um dos sites recebem dados de 158 nós Loadsensing, 

incluindo nós de 1 canal de corda vibrante conectados a piezômetros, nós 

analógicos conectados a medidores de nível de água ultrassônicos e nós 

digitais conectados a cadeias de inclinômetros. 

Para conectividade, o Loadsensing usa LoRa: uma tecnologia sem fio de 

longo alcance e baixo consumo de energia usada pelas redes de IoT em 

todo o mundo. Os recursos do sistema incluem:  

• Range: o sistema de monitoramento usa uma topologia de rede em 

estrela que pode cobrir uma área de raio de até nove milhas / 15 km 

sem repetidores. 

• Rádio: o Loadsensing possui uma sensibilidade de rádio de até -137 dBm, o 

que torna o sinal até 32 vezes mais forte que outros sistemas de 

monitoramento sem fio com sensibilidade de rádio de apenas -101dBM. 

• Invólucro: os nós têm grau de proteção IP-67 e foram testados em 

temperaturas que variam de -40ºC a + 80ºC, para que possam suportar 

os ambientes mais adversos. 

• Certificação: O Loadsensing foi testado e certificado pela ANATEL, a 

agência reguladora de telecomunicações do Brasil, tornando-o apto 

para implantação em todo o país. 
 

Benefícios 

A configuração sem fio do sistema de aquisição de dados elimina a 

necessidade de cabeamento oneroso e monitoramento manual. A 

instalação de cabos em uma barragem de rejeitos requer a abertura de 

trincheiras e proteção de cabos contra problemas como recalques na 

estrutura. A cada alteamento, novos sensores precisam ser adicionados, 

novamente exigindo instalação cara de cabos. Um sistema sem fio 

fornece dados de sensores em tempo quase real, em comparação com 

leituras coletadas manualmente com periodicidade mais esporádica e 

vulnerabilidade de erros humanos. 

Com o Loadsensing, as minas podem economizar até 30% na aquisição de 

materiais e infraestrutura e até 40% na instalação. Dados confiáveis 

relacionados ao comportamento da barragem também ajudam a 

minimizar os riscos e a garantir a segurança não apenas dos funcionários 

da mina, mas também dos residentes. O Loadsensing contribui para o 

crescimento sustentável da indústria de mineração, garantindo a 

conformidade com os regulamentos e normas de segurança.  
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Várias barragens de rejeitos no Brasil 
escolheram a solução Loadsensing, 
certificada pela ANATEL, para minimizar os 
riscos de falhas em barragens de rejeitos 
sem incorrer em custos significativos de 
cabeamento e manutenção. 

Vantagens 

▪ Os sinais de rádio, a -137dBM, são 32 
vezes mais potentes que outros sistemas 
de monitoramento sem fio  

▪ Gateways e nós cobrem áreas que 
abrangem vários municípios 

▪ O monitoramento é mais econômico e 
menos invasivo do que o uso de cabos 

▪ O sistema é robusto em ambientes e 
temperaturas extremas 

"A adoção da tecnologia IoT 
Loadsensing elimina a necessidade 
de cabeamento, reduz o 
monitoramento manual e permite 
economias significativas de até 30% 
na aquisição de materiais e 
infraestrutura e até 40% na 
instalação." 

 

Leonardo Santana,  

Líder Técnico de Geotecnologia, 
Tetra Tech 

 

Um Loadsensing de 1 canal de corda vibrante 
com sensor de carga conectado a um 
piezômetro também de corda vibrante. 
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Find out more: 
www.worldsensing.com 
 
Get in touch:  
connect@worldsensing.com 

ABOUT LOADSENSING BY WORLDSENSING 
Loadsensing is the leading wireless monitoring system by IoT pioneer Worldsensing. The system allows mining 
operators to connect and wirelessly monitor tailings dams and excavations in over 80 mines across 20 countries. 
Worldsensing collaborates with a variety of technology partners in the monitoring and mining industry to offer a 
global solution for safety monitoring and risk management in mines. 
 
SOBRE LOADSENSING POR WORLDSENSING 
O Loadsensing é o principal sistema de monitoramento sem fio da Worldsensing, pioneiro da IoT. O sistema 
permite que os operadores de mineração conectem e monitorem, sem fio, barragens e escavações de rejeitos em 
mais de 80 minas em 20 países. A Worldsensing colabora com uma variedade de parceiros de tecnologia no setor 
de monitoramento e mineração para oferecer uma solução global para monitoramento de segurança e 
gerenciamento de riscos em minas. 
  
ABOUT TETRATECH 
Tetra Tech is a leading provider of consulting and engineering services and Worldsensing partner in Brazil. With 
20,000 associates, Tetra Tech's capabilities span the entire project life cycle in more than 450 offices around the 
world.  Tetra Tech South American supports government and commercial clients by providing innovative solutions 
focused on Environmental and Social Studies, Compliance & Environmental Management, Engineering, 
Geotechnologies, Geotechnical, Environmental Assessment & Remediation, Mine Planning and, Oceanography, 
Water and Costal Engineering. They are based in 5 cities: Belo Horizonte, Lima, Rio de Janeiro, Santiago and São 
Paulo, which provide services to the Energy, Oil and Gas, Ports, Mining, Socio-territorial planning / Environmental, 
Industries and Infrastructure sectors. 
 
SOBRE A TETRATECH 
A Tetra Tech é uma empresa líder em serviços de consultoria e engenharia e parceiro da Worldsensing no Brasil. 
Com 20.000 associados, nossas capacitações abrangem todo o ciclo de vida de projetos em mais de 450 escritórios 
em todo o mundo. A Tetra Tech South American oferece suporte a clientes governamentais e comerciais, 
fornecendo soluções inovadoras voltadas para Estudos Sociais e Ambientais, Compliance e Gestão Ambiental, 
Engenharia, Geotecnologias, Geotecnia, Avaliação & Remediação Ambiental, Planejamento de Mina e 
Oceanografia, Engenharia Hídrica e Costeira. Eles sediados em 5 cidades: Belo Horizonte, Lima, Rio de Janeiro, 
Santiago e São Paulo, que prestam serviços aos setores de Energia, Óleo e Gás, Portos, Mineração, Planejamento 
Socioterritorial / Ambiental, Setores da Indústria e Infraestrutura. 

http://www.worldsensing.com/
mailto:connect@worldsensing.com
https://www.worldsensing.com/product/loadsensing/
https://www.worldsensing.com/product/loadsensing/
https://www.linkedin.com/showcase/tetra-tech-america-do-sul/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/showcase/tetra-tech-america-do-sul/?viewAsMember=true

