
 

 
 
 
 
 

ÁGUA NA INDÚSTRIA MINERAL, IMPACTOS DA SECA, 
PERSPECTIVAS  

 
Virginia S. T. Ciminelli 

Departamento de Engenharia Metalúrgica  e Materiais, UFMG 

INCT em Recursos Minerais, Água e Biodiversidade. 
 

Raíssa R. V. Pedreira  
    INCT-Acqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Academia Brasileira de Ciências 
Recursos Hídricos na Região Sudeste: Segurança Hídrica, Riscos, Impactos e Soluções 

 
São Paulo, 20 de novembro de 2014    



Processamento mineral é Hidrodependente: envolve a adição direta de água. 
Consumo indireto: energia.  
 
Característica singular: O corpo geológico que hospeda o minério pode também 
armazenar a água subterrânea  Surgência de água nas operações de lavra.  
 
Atividades minerais são Hidrointensivas:  
Surgência: 9.000m3/h (aumento para até 20 mil m3/h) em uma mineração 
subterrânea. 
Mineroduto: de 2,5 mil m3 água por hora.  
Efluentes aquosos na produção de aço é de 2,47 m3/t aço bruto (CNI, 2012).  
 
Aumento da produção mineral (550% em 2001/2011) e a necessidade de  
aproveitamento de minérios mais complexos e de menor teor contribuem para 
o aumento do estresse hídrico (IBRAM, 2012). 
. 

USOS DA ÁGUA NA INDÚSTRIA MINERAL 



Modificado de ANA 2006 (Água, Indústria e Sustentabilidade CNI) 

A ÁGUA NAS DIVERSAS ETAPAS DO PROCESSO MINERAL 

Etapa Interferência/Utilização  

 Lavra Desvio de cursos d’água 
Desmonte hidráulico 

Rebaixamento do lençol de 
água subterrânea  

Bombeamento das águas 
subterrâneas para fins diversos 

Processamento mineral e 
metalúrgico 

Processos de  concentração 
(e.g. gravítica, por flotação) 
Processos hidrometalúrgicos 
Processos pirometalúrgicos 



Modificado de ANA, 2006 

Etapa Interferência/Utilização  

 Barragens de rejeitos Contenção de sedimentos/rejeitos 
Manutenção da coluna de água para 
evitar reações químicas 
Reservatório de água para reuso 

Água como meio de transporte  No transporte de polpa de minério 
(bombeamento e em mineroduto)  

 Outros Aspersão de pistas e praças para 
controle da emissão de poeira 
Lavagem de equipamentos e outros 

A ÁGUA NAS DIVERSAS ETAPAS DO PROCESSO MINERAL 



Tipologia  Mineral  Vazão consumida/Unidade Produzida (m3/t) 

Cobre 2,03 

Ferro 0,18 a 1,0 

Potássio 0,11 

Manganês 0,03 a 0,17 

Ouro 0,14 a 2,28 

Titânio 1,58 

Consumo de água (m3) em algumas tipologias minerais  

Modificado de Mineração e Economia Verde – IBRAM & CNI, 2012 



Fonte: Mourão, 2007;  
Apud  Gama e Matias, 2014 

LOCALIZAÇÃO DAS MINAS E DOS PONTOS DE CAPTAÇÃO DA ÁGUA 



CAPTAÇÃO E USO DA ÁGUA NA APASUL (QF, MG) 

Fonte: Davis et al., 2005;  
apud  Gama e Matias, 2014 



Modificado de Diretrizes de boas práticas para 
Mineração e Biodiversidade, ICMM, 2012 

INTERFERÊNCIAS DAS ATIVIDADES DO SETOR MINERAL NOS 
RECURSOS HÍDRICOS  

Etapa Principais interferências nos recursos hídricos  

Lavra / desaguamento de 
mina   

Assoreamento de cursos d`água, impacto nos 
ecossistemas aquáticos devido a mudanças na 
qualidade da água  
Alteração do regime hidrogeológico natural    

Tratamento de minérios e 
metalurgia 
Geração de efluentes  

Comprometimento da qualidade da água e impacto no 
fluxo de cursos d`água, contaminação do solo e lençol 
freático. Perda de espécies  

Disposição de rejeitos  Contaminação do solo e da água, sedimentação e 
drenagem ácida  

Particulados gerados no 
desmonte, transporte 

Comprometimento da qualidade da água e impacto no 
fluxo de cursos d`água 



ESTRATÉGIAS PARA SE ENFRENTAR A 
ESCASSEZ HÍDRICA  

 
 



IMPACTOS DA ESCASSEZ HÍDRICA 
 Dificuldade e Redução da Outorga, Aumento dos Conflitos, Perda de Competitividade 

1. REDUÇÃO DO CONSUMO: 
A Votorantim Metais estabeleceu o desafio de recircular até 2020 toda a água 
que atende suas unidades de mineração e metalurgia. .....a unidade de Morro 
Agudo (mineração e beneficiamento), ......encerrou o ano passado com o 
reaproveitamento de 87% do insumo e, portanto, drástica redução das captações 
de água nova no Córrego Traíras...... 
 
Nas operações de zinco em Três Marias (metalurgia), .....a Votoratim dIminuiu em 
36% nos últimos quatro anos a captação de água nova na Bacia do São Francisco.   
Marta Vieira      Publicação: 17/02/2014 06:00    Atualização: 17/02/2014 07:30 
 
2. NOVAS TECNOLOGIAS 
...o projeto S11D (Vale),....de minério de ferro em Carajás (PA), reduziu a 
demanda de água em 93% frente aos processos convencionais, ao implantar 
equipamentos para tratamento do minério usando a umidade natural das rochas. 
 

3. OUTORGA SAZONAL  
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4. USO DE ÁGUA DE MINA PARA ABASTECIMENTO 

URBANO 

 
4.1. Anglogold Ashanti abre represas para ajudar no suprimento    
de água a BH  
 
        A seca já começa afetar a região de Belo Horizonte  
 
A Copasa, ....já negociou com a mineradora Anglogold Ashanti  a liberação de 
parte da água utilizada na geração de energia, na hidrelétrica  localizada no Rio 
do Peixe. ....com uma redução de 50% na vazão do Rio das Velhas, que 
abastece a grande BH, já se prepara para um cenário de desabastecimento...        
 
Autor: Pedro Jacobi   (Portal do Geólogo) Publicado em: 21/10/2014 12:40:00  
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4.2 Mina de Capão Xavier (Vale). 
A água da mina (400 m3/h) é 
utilizada para abastecimento da 
região metropolitana de BH.  
 
O lago criado após a exaustão vai 
se tornar um reservatório 
integrado ao sistema de 
abastecimento de de BH para   
regular o fluxo durante a estação 

seca .  



5. OUTRAS INICIATIVAS PARA ENFRENTAR A ESCASSEZ DE 
ÁGUA 

5.1. Tratamento de Drenagem de Mina 
 
Anglo Coal South Africa e a  BHP Billiton Energy 
Coal South Africa (BECSA) - excesso de água/AMD 
nas minas subterrâneas, e a escassez de água para 
abastecimento humano, Emalahleni.  
Acordo com o governo local, para tratar e vender a 
água da mina -  20 milhões L/d para suprir mais de 
80.000 pessoas e 5 milhões para consumo na 
mineração (Anglo American, 2013).  
 



5.1. Tratamento de esgoto municipal  
Cerca de 1 m3/s de água tratada para garantir a 
expansão da Freeport – McMoRan, no Peru.  
Contribui para a segurança hídrica na região, melhora a 
qualidade da água do rio, reduz as doenças 
relacionadas com a água, e favorece a agricultura na 
região. Reutilização de efluentes promovido pelo 
governo como fonte de água sustentável para o setor 
de mineração . 

 
5.2. Uso de água do mar e água salobra pela mineração/ 
metalurgia como uma alternativa à água doce. Poucos com 
uso direto (Trekkopje Uranium Mine , Escondida). 
 



PERSPECTIVAS E CONCLUSÕES 



CENÁRIO E PERSPECTIVAS  
 
Aumento dos conflitos pelo uso da água. 
 
Restrições de outorga e de uso.  
 
Aumento dos riscos ( escassez água +  $ $ de energia, transporte, encargos, baixa 
produtividade reduzem a atratividade/competitividade dos negócios no país). 
 

Busca de alternativas: 
  Aumento da taxa de reutilização de água nos processos. 
 
 Processos menos dependentes de água (redução ou eliminação). 
 
 Utilização de água menos nobre ( e.g. do mar) 
 

Conhecimento, otimização e controle da operação industrial. Tecnologia. 
 
Parcerias público privada, visando soluções que atendam às partes interessadas. 
 
Contribuição do setor para soluções, incluindo com o  conhecimento hidrogeológico 
e o suprimento de água de seus reservatórios. 
 

 

 

 



AÇÕES 
 

 Ação específica e integrada iniciativa privada e poder público 

 Redução de lançamento de esgoto não tratada 

 Fiscalização de captações ilegais 

 Mediação de conflitos 

 Acesso a dados e informações 

 Água  -  bem social 

     

 



Fonte: Mourão, 2007;  
Apud  Gama e Matias, 2014 

Monitoramento 
com transmissão 
em tempo real, 
para identificação 
de áreas de déficit 
e de excesso.  
Modelo 
hidrogeológico 
detalhado como 
instrumento de 
gestão, outorga e 
uso. 
.  



http://qnesc.sbq.org.br/ 

Maior desafio – conhecimento para o desenvolvimento 
econômico e social.  
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