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RESUMO – A evolução dos sistemas de gerenciamento de recursos hídricos no Brasil, em especial 
dos instrumentos de gestão, tem tornado cada vez mais importante para os usuários o conhecimento 
detalhado da demanda de água em seus empreendimentos. O presente trabalho insere-se nesse 
contexto e apresenta a determinação da demanda de água para unidades minerarias da Vale no 
Estado de Minas Gerais realizada por meio de estudos de revisão de balanços hídricos. Esses 
estudos foram elaborados a partir dos dados de monitoramento hídrico obtidos junto à operação das 
unidades minerarias. Na ausência de monitoramento ou quando esse era inadequado, vazões 
estimadas provenientes de campanhas de medição de vazão, de dados secundários e de outorgas 
emitidas foram utilizadas para os cálculos de volumes e fechamento dos balanços hídricos. A 
sistematização e automatização dos balanços hídricos foram realizadas mediante o emprego de uma 
planilha eletrônica que possibilitou a caracterização da demanda em cada uma das unidades e a 
obtenção de indicadores associados ao manejo de água, como de consumo efetivo e de 
reaproveitamento de água. 

ABSTRACT – The water resources management systems evolution in Brazil, mainly considering 
the management instruments, has become increasingly important for the users to know, in details, 
the water demand in their ventures. This paper presents the determination of the water demand for 
Vale’s mining areas at Minas Gerais State performed through water balance review studies. Those 
studies were developed with water monitoring data obtained at different mining areas. When the 
water monitoring wasn’t performed or was inadequate, the flow used for the calculation of the water 
balances was estimated from the flow measurement campaigns, secondary data and water uses 
permits, determining volumes and water balance flowcharts. The systematization and automation of 
the water balances were made through the use of a spreadsheet that allowed the characterization of 
the water demand and the achievement of indicators associated with the water management as water 
consumption and water recycling or reuse. 
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INTRODUÇÃO 

A recente evolução dos sistemas de gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, em 

especial dos instrumentos de gestão, tem levado os usuários de água a implementarem ações 

visando o pleno conhecimento e controle de suas derivações, consumos e lançamentos. 

Num passado não muito distante, as atividades industriais não tinham como problema ou 

como preocupação, a questão da gestão de recursos hídricos como requisito para a sustentabilidade 

ambiental de suas atividades. A água, enquanto considerada como insumo no processo produtivo, 

era captada e manuseada sem maiores preocupações relacionadas à sua disponibilidade, em termos 

de cenários de cobrança pelo uso ou sua preservação para outros usuários. A questão 

freqüentemente estudada sempre foi o manejo de águas enquanto elemento nocivo às atividades do 

empreendimento, como por exemplo, o manejo de águas pluviais, o gerenciamento de efluentes e a 

segurança de barragens. 

No entanto, as recentes questões intervenientes sobre o uso dos recursos hídricos, como as 

políticas e os instrumentos de gestão, tem tornado cada vez mais importante para os usuários o 

conhecimento detalhado da demanda de água em seus empreendimentos, como forma de se 

antecipar a possíveis competições e conflitos pelo uso da água. 

Com o crescimento da demanda começam a surgir conflitos entre usos e usuários de água, a 

qual passa a ser escassa e, então, precisa ser gerida como bem econômico, devendo ser-lhe atribuído 

o justo valor (Setti et al., 2001). 

O conhecimento da demanda é de fundamental importância, pois, comparada com a 

disponibilidade hídrica nos mananciais que suprem o empreendimento, permite identificar a 

existência de conflitos no uso dos recursos hídricos, sejam eles internos ou externos, a constatação 

de escassez para o atendimento a todas as demandas e as possíveis restrições da utilização desses 

recursos. 

Nesse sentido, o trabalho em questão apresenta um estudo de determinação da demanda de 

água para três complexos de minério de ferro da Vale no Estado de Minas Gerais, que abrangem o 

total de dez unidades operacionais. 

 

USO DE ÁGUA NA MINERAÇÃO 

O empreendimento minerario movimenta significativo volume de água ao longo de todas as 

fases da produção, desde a extração do minério e o seu beneficiamento até os produtos e rejeitos 

gerados, destacando-se dentre todos os outros setores usuários de água, pela sua interação com os 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos. E é na busca do aprimoramento das técnicas de lavra e 
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das etapas do processo de produção que residem as possibilidades de otimização do uso e 

minimização das interferências dos recursos hídricos (Andrade et al., 2006). 

A lavra do minério, isto é, a sua extração, em cavas a céu aberto envolve, na maioria das 

vezes, o rebaixamento do nível de água subterrânea. Esse procedimento é necessário a partir do 

momento em que, ao longo do processo de extração, a cota de lavra atinge o nível de água 

subterrâneo. O rebaixamento normalmente é realizado por meio de uma bateria de poços tubulares 

funcionando continuamente. 

De uma forma geral, o volume de água explotado pelos poços de rebaixamento é direcionado 

para as estruturas de armazenamento da unidade e utilizado como fonte de abastecimento do 

empreendimento. 

Além da água proveniente dos poços de rebaixamento, as captações em cursos de água e 

barragens constituem as principais fontes de abastecimento de água nova das unidades minerarias, 

bem como a umidade contida no minério extraído, denominado de ROM (Run of Mine). 

A principal finalidade de uso da água em um empreendimento de mineração é o processo de 

beneficiamento do minério nas plantas industriais. Destacam-se ainda os usos da água para fins de 

consumo humano dos funcionários, limpeza das instalações e umectação de vias por meio de redes 

de aspersão fixas e caminhões pipa. Em algumas situações ocorre ainda o lançamento em cursos de 

água de uma parcela do volume proveniente do rebaixamento de nível, para fins de reposição da 

vazão destes, em atendimento a determinação dos órgãos de recursos hídricos e de meio ambiente.  

O volume de água utilizado nos processos de beneficiamento e concentração de minério pode 

ter os seguintes destinos finais: 

- Agregada ao produto final gerado; 

- Perdas nas instalações devido a vazamentos e transbordamento de reservatórios, dentro 

outros; 

- Retorno à bacia hidrográfica por meio do lançamento da polpa de rejeito em reservatórios 

apropriados. 

Assim como os rejeitos, as águas servidas provenientes da limpeza das instalações 

normalmente retornam à bacia hidrográfica como efluentes após o seu tratamento. Por outro lado, o 

volume utilizado para umectação de vias foi considerado um uso consuntivo, uma vez que não é 

possível o seu reaproveitamento. 

Neste contexto, é necessário destacar dois conceitos importantes: a recirculação e a 

recuperação de água. 

A recirculação é promovida pelas estruturas de manejo de água na planta, que possibilitam a 

coleta de água nas diversas etapas do processo para reutilização e reaproveitamento, tais como o 

overflow de ciclones desagüadores e de espessadores. 
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A recuperação de água é promovida pelo bombeamento de água decantada em barragens, 

bacias de sedimentação e cavas exauridas. Nos reservatórios onde os rejeitos são dispostos ocorrem 

a sedimentação e deposição da fração sólida da polpa e a liberação parcial da água, que é 

recuperada para nova utilização no processo de concentração de minério. 

Por conta desse sistema de recirculação e recuperação, o consumo efetivo de água em um 

empreendimento de mineração, em especial a do minério de ferro, é relativamente baixo, em 

comparação com os volumes totais bombeados nas captações. 

Assim, o uso está relacionado à água que escoa pelos canais e tubulações das usinas, em 

circuito fechado, em um processo contínuo de agregação ao produto e ao rejeito e de 

reaproveitamento. O consumo, por sua vez, refere-se à parcela de água que é suprimida da bacia 

hidrográfica para repor as perdas que ocorrem no processo industrial de concentração do minério. 

 

DETERMINAÇÃO DA DEMANDA POR MEIO DO BALANÇO HÍDRICO 

A determinação da demanda de água foi realizada a partir do balanço hídrico de cada unidade 

mineraria, o qual visou identificar e quantificar os usos e o consumo de água para os diversos fins 

existentes. 

A sistematização dos balanços hídricos foi realizada por meio de uma planilha eletrônica que 

tem as vazões de cada circuito como variáveis de entrada e a determinação das demandas como 

produto, efetuando os cálculos segundo alguns critérios gerais. 

 

Informações básicas 

A compilação das informações para composição do balanço hídrico foi realizada a partir dos 

dados de monitoramento obtidos junto à operação das unidades minerarias e de medições de vazões 

efetuadas nos circuitos de água.  

 

Dados de monitoramento 

O universo de dados fornecidos pela empresa foi objeto de uma compilação e análise crítica, 

quando foram avaliadas de forma quantitativa e qualitativa a natureza e origem das informações 

disponibilizadas, verificando-se os seguintes aspectos: 

-  Existência de procedimentos padronizados de aquisição e armazenamento dos dados brutos, 

em meio físico e magnético; 

- Existência de procedimentos de análise e consistência dos dados brutos, identificação de 

não-conformidades e registros das rotinas de adequação empregadas; 
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- Acessibilidade ao histórico do monitoramento e ao banco de dados de variáveis 

monitoradas; 

- Adequabilidade dos sistemas de monitoramento quanto às variáveis monitoradas, locais de 

monitoramento, freqüência de leituras, equipamentos utilizados e respectivas rotinas de manutenção 

e aferição empregadas. 

O monitoramento do volume captado a partir de uma determinada fonte de água ou bombeado 

a partir de uma estrutura de reservação é realizado de maneira direta ou indireta.  

O monitoramento direto é realizado por meio de um medidor de vazão eletromagnético (flow 

meter) acoplado a um registrador eletrônico que fornece informação em tempo real. O volume 

mensal é obtido a partir do produto da média da vazão monitorada pelo tempo de funcionamento da 

bomba, contabilizado por meio de horímetro analógico instalado na mesma. Este medidor é 

utilizado também para a medição de vazão de polpas de rejeito. 

No caso do monitoramento indireto o tempo de funcionamento da bomba também é obtido a 

partir das leituras do horímetro. No entanto, a vazão bombeada é obtida a partir de valores 

instantâneos medidos pelos técnicos da empresa por meio de medidores ultra-sônicos. 

 

Campanhas de medição de vazão 

As campanhas de medição de vazão foram realizadas nos circuitos que eventualmente não 

dispunham de monitoramento, como forma de se obter informações essenciais para o fechamento 

do balanço hídrico, como também aqueles circuitos já monitorados, com o objetivo de se realizar 

uma avaliação da eficiência dos equipamentos implantados. Ressalta-se que as medições foram 

realizadas apenas nas tubulações de água funcionando sob-pressão, ou seja, conduto forçado, que 

apresentavam diâmetro superior a 2 (duas) polegadas. 

As medições de vazão foram realizadas utilizando-se a tecnologia de ultra-som (método não 

intrusivo) por meio de medidores como o apresentado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Modelo do medidor de vazão ultra-sônico utilizado nas campanhas de medição 
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O princípio de funcionamento dessa tecnologia é a medição de ultra-som por diferença do 

tempo de trânsito a partir da emissão e recepção, alternadamente, por duas sondas posicionadas no 

tubo no qual se pretende realizar a medição da vazão em trânsito. As sondas são fixadas em planos 

diametrais da parede externa do tubo e separados de uma distância que é função do tipo de material, 

do diâmetro e da espessura da tubulação.  

A instalação das sondas pode ocorrer em diferentes configurações na tubulação, sendo que o 

modo em “V” é o recomendado para a maioria das situações. Nesse modo as sondas são instaladas 

na mesma geratriz do tubo e com a onda ultra-sônica sendo refletida uma vez, como pode ser 

visualizado no desenho da Figura 2. 

 
Figura 2 – Instalação das sondas no modo em “V” 

 

É recomendável que as medições sejam realizadas em trechos retilíneos ou com fluxo 

ascendente, em locais distanciados de conexões, registros ou válvulas, numa distância de pelo 

menos dez vezes o diâmetro da tubulação, de forma que se tenha um escoamento plenamente 

desenvolvido no trecho de medição, ou seja, que as linhas de fluxo não sofram interferências em sua 

trajetória em decorrência da presença de singularidades. 

Por se tratar de um método não intrusivo, não é necessária a interrupção no funcionamento 

das tubulações para o posicionamento dos sensores e realização das medições. É requerida somente 

a remoção de revestimentos, pinturas, óleos e graxas da parede das tubulações, nos pontos de 

posicionamento dos sensores. 

Foram realizadas medições nos arranjos de operação possíveis, sem que houvesse 

comprometimento do sistema de abastecimento de água e da operação das usinas, possibilitando 

uma variação dos cenários dos circuitos de água. 

 

Critérios gerais 

O balanço hídrico de cada unidade depende do conhecimento das vazões em trânsito pelo 

sistema de manejo de água, mas nem sempre essa informação encontra-se disponível, seja pela 

ausência de monitoramento ou por problemas nos dados adquiridos pelo sistema de monitoramento.  

Procurou-se identificar o uso de água na planta, entendido como o volume necessário para a 

sua operação, a ser suprido com a adução de água nova e de água recuperada.  
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Os volumes considerados como consuntivos, que correspondem às perdas a serem supridas 

pela demanda de água nova, são os seguintes: 

- O percentual de água agregado aos produtos, que após a estocagem no pátio, são 

embarcados para transporte; 

- Os volumes evaporados ao longo do processo e nos reservatórios das barragens; 

- Os volumes utilizados para umectação de vias; 

- Os volumes retidos nos rejeitos; 

- Os volumes utilizados para consumo humano. 

No presente trabalho, as perdas por evaporação não foram determinadas explicitamente para o 

cálculo do consumo efetivo. No caso dos reservatórios intermediários ou de processo, estas perdas 

são insignificantes, tendo em vista as dimensões destas estruturas. No caso das barragens, os dados 

de monitoramento ou das campanhas de medição referentes aos sistemas de captação nelas 

instalados já consideram as perdas por evaporação, visto que apenas uma parcela da água lançada 

no reservatório é recuperada. 

No cálculo do balanço hídrico a hierarquia adotada para determinação das vazões nos circuitos 

de água analisados é apresentada abaixo: 

1º) Vazões monitoradas pela empresa; 

2º) Vazões estimadas; 

3º) Vazões outorgadas. 

 

Vazões monitoradas pela empresa 

O sistema de monitoramento depende das características de cada unidade operacional, mas de 

uma forma geral, as vazões monitoradas são referentes aos poços tubulares, em especial aos poços 

de rebaixamento de nível de água subterrânea. 

O monitoramento das vazões dos poços é realizado indiretamente através de leitura de 

horímetros e medições de vazão instantânea realizadas ao longo de cada mês. A consistência dos 

dados e obtenção da vazão média horária para fins de balanço hídrico anual foi realizada conforme 

indicado a seguir: 

- Cálculo das horas de funcionamento dos poços em cada mês; 

- Cálculo da média das vazões instantâneas medidas em campo em cada mês; 

- Determinação dos volumes mensais explotados em cada poço; 

- Cálculo do número de horas do período considerado; 

- Determinação da vazão média mensal. 
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Vazões estimadas 

Nos casos em que não havia o devido monitoramento sistemático de vazões e naqueles em 

que foram identificados problemas com o monitoramento existente, valores estimados foram 

utilizados para os cálculos de volumes e fechamento do balanço.  

Na categoria de vazões estimadas foram considerados os valores obtidos nas campanhas de 

medição e aqueles determinados de forma indireta a partir de informações fornecidas pela empresa 

ou de dados secundários. Os seguintes critérios foram considerados: 

 

- Captações superficiais: 

Para estimar as vazões captadas em corpos de água superficiais foram utilizados os dados de 

horímetros instalados nos sistemas de bombeamento e as vazões instantâneas medidas em campo. A 

determinação do volume médio mensal bombeado foi realizada a partir do produto entre a vazão 

medida e o número médio de horas de funcionamento do equipamento, sendo a vazão média diária 

obtida dividindo-se esse volume mensal pelo total de horas do mês. 

Nos circuitos de adução onde não foram fornecidos dados de horímetros ou cujos dados 

disponibilizados não eram representativos adotou-se um percentual de horas de funcionamento 

conforme informações obtidas em campo.  

 

- Limpeza das instalações: 

Foram realizadas medições de vazão em todos os circuitos de água destinados à limpeza da 

planta industrial e demais instalações. Para estimar a vazão média horária, calculou-se o volume 

diário consumido multiplicando-se a vazão instantânea pela duração das operações diárias de 

limpeza, adotada como 8 horas/dia, e em seguida dividindo o resultado por 24 horas.  

 

- Umectação de vias: 

O processo de umectação de vias nas unidades minerarias ocorre de duas maneiras distintas: 

por meio de redes de aspersão fixas e por aspersão através de caminhões pipa. 

No caso da aspersão por caminhões pipa, a estimativa da vazão média horária foi realizada por 

meio do cálculo do volume médio diário consumido em cada ponto de abastecimento dos 

caminhões, denominado apanhador de água. Para isso foi necessário conhecer a capacidade do 

reservatório dos caminhões, o número médio de viagens por dia e o número de caminhões 

abastecidos em cada apanhador. 

Para as redes de aspersão fixas o consumo de água diário foi determinado a partir do produto 

da vazão instantânea medida pelo tempo diário de funcionamento da rede, ou seja, a duração de 
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cada acionamento multiplicada pelo número de acionamentos diários. Para a obtenção da vazão 

média horária o volume diário foi dividido por 24 horas. 

 

- Consumo humano: 

As vazões medidas nas tubulações com destinos às estações de tratamento de água (ETA) 

foram consideradas como representativas das demandas médias horárias para consumo humano, 

tendo em vista o funcionamento ininterrupto das ETAs. 

 

- ROM e Produtos: 

A estimativa da quantidade de água contida no minério bruto (ROM) e nos produtos gerados 

foi realizada a partir dos dados de produção fornecidos pela empresa, de onde era possível se obter 

o percentual de água e conseqüentemente a vazão média correspondente. 

 

- Rejeito: 

Os rejeitos gerados durante o processo de beneficiamento do minério proveniente de diversas 

unidades tais como espessadores, hidrociclones e colunas de flotação, e encaminhados para 

barragens de rejeito, têm, na maioria das vezes, suas características monitoradas pela empresa. A 

partir das informações disponíveis foi possível estimar a vazão de água que é destinada à barragem 

juntamente com os sólidos contidos na polpa de rejeito, seguindo-se o procedimento abaixo 

apresentado: 

- Determinação da umidade da polpa (w) por meio da Equação 1, a partir do percentual de 

sólidos em massa (S) fornecidos pela empresa: 

S

S1
w

−
=  (1) 

- A partir do valor de massa específica da polpa (γ) fornecido pela empresa e da umidade da 

polpa calculada (w) determinou-se, por meio da Equação 2, o peso específico seco (γd): 

w1
d

+

γ
=γ  (2) 

- Considerando a densidade relativa dos grãos (Gs) igual a 2,65, obteve-se o peso especifico 

dos grãos (γs) e, aplicando-se a Equação 3, foi calculado o índice de vazios (e): 

1e

d

s
−

γ

γ
=  (3) 

- Finalmente, considerando que o volume de vazios da polpa de rejeitos é preenchido por água 

e que o volume total (Vt) corresponde à soma dos volumes de vazios e de sólidos, a demanda 

hídrica para a geração de rejeitos (Vw) é calculada a partir da Equação 4: 
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A demanda hídrica para a geração de rejeitos foi determinada a partir da razão entre o volume 

mensal bombeado, obtido através do produto entre a vazão de água determinada no balanço de 

massa e o número de horas de funcionamento da planta industrial, e o número de horas do mês 

médio considerado (730,50 h/mês). 

 

- Recirculação e recuperação: 

A recirculação de vazão ocorre normalmente dentro da planta industrial onde, devido às 

elevadas vibrações dos equipamentos, a medição de vazão por meio de medidores ultra-sônicos é de 

difícil realização. Assim, a estimativa da vazão recirculada foi realizada considerando valores de 

referência informados pelas equipes de operação das usinas de beneficiamento. 

Já o volume de água recuperada foi estimado a partir do produto das vazões medidas em 

campo pelo tempo de operação das plantas industriais. 

 

Vazão outorgada 

Conforme a hierarquia apresentada anteriormente, quando os valores de vazões monitoradas e 

estimadas não eram disponíveis, a vazão outorgada foi utilizada no cálculo do balanço hídrico para 

as captações em corpos de água como rios, barragens e nascentes e para as explotações por meio de 

poços tubulares. 

Os valores de vazões outorgadas foram obtidos a partir de portarias de outorga emitidas pelo 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM). Ressalta-se que nos casos de rebaixamento de nível 

de água subterrânea, quando a outorga é emitida para bateria de poços e não para cada poço 

individualmente, a vazão de cada poço foi considerada igual à vazão outorgada dividida pelo 

número de poços.  

 

Planilha eletrônica 

Desenvolvida na plataforma Windows® a partir do MS Excel®, integrante da suíte MS 

Office®, utilizando-se recursos do Visual Basic® for Applications (VBA), a planilha eletrônica 

integrante dos estudos de balanço hídrico foi criada considerando duas premissas básicas: (1) 

permitir a visualização integrada dos circuitos de água e das vazões médias usualmente verificadas; 

e (2) permitir ao usuário do sistema o armazenamento de vazões monitoradas para atualização 

expedita do balanço hídrico. 
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A estrutura conceitual da planilha eletrônica criada para os estudos de balanço hídrico pode 

ser visualizada na Figura 3. 

 

Figura 3 – Estrutura da planilha eletrônica desenvolvida para os estudos de balanço hídrico 
 

A fim de representar os circuitos de água analisados as unidades integrantes do sistema 

(poços, reservatórios, usinas de beneficiamento etc) foram cadastradas e definidas segundo dois 

tipos: (1) Trecho – a situação geral, para qual a unidade é definida como “Origem” ou “Destino” no 

circuito de água representado; e/ou (2) Outorga – quando a unidade possui autorização para 

utilização do recurso hídrico expedita pelo órgão gestor de águas competente. É válido ressaltar que 

as opções não eram excludentes, isto é, era possível que uma única unidade fosse definida como de 

ambos os tipos.  

Às unidades cadastradas como “Outorga” foram associadas vazões em função da autorização 

emitida.  

As unidades cadastradas como “Trecho” foram utilizadas para definição do fluxo de água no 

circuito em análise (“Origem” - “Destino”). Adicionalmente, um dos dois status disponíveis deveria 

estar associado ao trecho considerado: (1) Valor – quando a vazão no trecho é produto de 

monitoramento, estimativa ou medição instantânea, definida conforme os critérios apresentados 

anteriormente; ou (2) Regra – nos casos em que a vazão no trecho é definida a partir de uma regra, 

como por exemplo, o somatório das vazões afluentes ao trecho. A Figura 4 apresenta o conceito 

utilizado para definição de trechos na planilha eletrônica de balanço hídrico. 
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Figura 4 – Definições de trechos na Planilha Eletrônica de Balanço Hídrico 
 

A vazão representativa do fluxo foi informada para os trechos cujo status era “Valor”, 

novamente observando-se a hierarquia de vazões. 

As vazões fornecidas, excetuando-se as outorgadas, foram cadastradas em uma planilha 

específica, cujo modelo pode ser visualizado na Figura 5.  

 
Figura 5 – Modelo de planilha utilizada para cadastro e atualização de vazões monitoradas ou 

estimadas 

 

O circuito de água e as vazões representativas do fluxo em cada trecho são apresentados por 

meio de outra planilha eletrônica denominada “Balanço Hídrico”, sendo que uma função específica 
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foi criada para obtenção da vazão segundo os conceitos apresentados. Um modelo de aplicação 

dessa planilha é apresentado na Figura 6. 

A planilha eletrônica permite que a empresa realize o acompanhamento sistemático do 

balanço hídrico da unidade mineraria, mas exige uma constante atualização não apenas das vazões 

monitoradas, mas também do circuito de água. 

 

Figura 6 – Modelo de aplicação da planilha “Balanço Hídrico” 
 

RESULTADOS 

A realização do balanço hídrico por meio da aplicação da planilha eletrônica permitiu a 

caracterização das demandas para cada uma das unidades minerarias avaliadas, que retratam os 

respectivos cenários de utilização e consumo de água. 

As demandas foram determinadas conforme apresentado a seguir: 

- Tipo de fonte de suprimento de água nova: vazão média proveniente de captações 

superficiais em cursos de água, barragens e nascentes; de explotação de água subterrânea por meio 

de bateria de poços de rebaixamento de nível e poços tubulares; de captações em sump de cavas e 

da umidade contida no minério (ROM); 
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- Tipo de água: vazão média utilizada e consumida no empreendimento correspondente a água 

nova, água recirculada e água recuperada; 

- Tipo de uso: vazão destinada ou associada aos principais usos existentes no empreendimento 

minerario: consumo humano, umectação de vias, limpeza das instalações, água presente no rejeito e 

água recirculada. É importante ressaltar que o trabalho em questão não avaliou o consumo de água 

na usina de beneficiamento e por esse motivo o uso de água para tal finalidade não é aqui 

apresentado. 

No gráfico apresentado na Figura 7 é possível visualizar os percentuais de vazão fornecidos 

por tipo de fonte de água nova, para as unidades minerarias avaliadas, enquanto na Figura 8 esses 

mesmos percentuais são apresentados em termos de tipo de água. 

12%
7%

70%

1%2%
8%

Barragens Cursos de água

Poços de rebaixamento Poços tubulares
Sump ROM

 
Figura 7 – Percentual de vazão por tipo de fonte 

 

30% 25%

45%

Água nova Água recuperada Água recirculada

 
Figura 8 – Percentual de vazão por tipo de água 
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Apesar dos gráficos apresentados retratarem uma situação média das unidades minerarias 

avaliadas, deixando de lado a especificidade de cada uma delas, dois pontos importantes podem ser 

observados: 

- A principal fonte de abastecimento dos empreendimentos é a água explotada dos poços de 

rebaixamento, enquanto que o volume proveniente dos cursos de água, que representa a fonte de 

água mais sensível tendo em vista a sazonalidade das suas vazões, corresponde a um percentual não 

muito elevado; 

- O volume proveniente da recirculação e da recuperação é bastante expressivo, o que indica 

que o consumo efetivo dos empreendimentos, representado pela demanda de água nova, tem sido 

cada vez mais reduzido em função do reaproveitamento das águas utilizadas. 

A partir do detalhamento e caracterização das demandas, torna-se possível calcular alguns 

indicadores relacionados ao manejo de água, que fornecem elementos para uma avaliação 

quantitativa global do desempenho na utilização desses recursos. Os indicadores estabelecidos 

foram: 

- Indicador de Consumo Efetivo de Água (m³/t): Este indicador representa o volume de 

água nova (em m³) associado à extração de uma tonelada de minério (ROM) ou à geração da mesma 

quantidade de produto. Foi calculado a partir da razão entre as entradas de água nova (em m³/h), 

incluindo a umidade presente no ROM, e a quantidade de ROM ou produto (ambas em t/h) da 

unidade mineraria; 

- Indicador de Uso Total de Água (m³/t): Este indicador representa o volume total de água 

(em m³) associado à extração de uma tonelada de minério (ROM) ou à geração da mesma 

quantidade de produto. Foi calculado a partir da razão entre o somatório das entradas de água nova, 

recuperada, recirculada e a umidade presente no ROM (em m³/h) e a quantidade de ROM ou 

produto (ambas em t/h) da unidade mineraria; 

- Coeficiente de Reaproveitamento de Água (%): Razão entre o somatório das entradas de 

água recuperada e recirculada e a entrada total de água da unidade mineraria; 

- Indicadores de Consumo por Tipo de Uso (m³/t): Estes indicadores representam o volume 

de água demandado por determinado tipo de uso/finalidade (em m³) associado à extração de uma 

tonelada de minério (ROM) ou à geração da mesma quantidade de produto. Foram determinados 

para os usos/finalidades que são comuns a todas as unidades avaliadas e calculados a partir da razão 

entre a demanda de água de cada um desses usos (em m³/h) e a quantidade de ROM ou produto 

(ambas em t/h) da unidade mineraria. 

Na Figura 9 são apresentados os valores médios dos indicadores de consumo efetivo de água, 

uso total de água e coeficiente de reaproveitamento, obtidos para os empreendimentos estudados. 
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Os valores encontrados para os indicadores de consumo por tipo de uso não são apresentados neste 

artigo tendo em vista a especificidade das unidades analisadas. 
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Figura 9 – Valores médios dos indicadores de manejo de água 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo apresentado nesse artigo consolidou todas as informações necessárias à 

sistematização e automatização dos balanços hídricos das unidades minerarias, mediante o emprego 

de uma planilha eletrônica que possibilita a simples inserção das variáveis provenientes dos 

sistemas de monitoramento e de dados estimados, permitindo a obtenção imediata do cenário de 

operação dos empreendimentos, em termos de manejo de água, tanto em intervalo de tempo mensal 

quanto anual. 

A sistematização dos balanços foi realizada a partir do conhecimento dos circuitos de água 

dos complexos, estabelecidos por meio de uma estreita interação com as equipes da empresa e 

consolidados ao longo de visitas de campo, e contemplou um conjunto de rotinas de processamento 

de informações provenientes do sistema de operação e monitoramento das unidades.  

Os resultados obtidos no presente trabalho ressaltam a importância do monitoramento 

hidrométrico para a utilização racional da água em um complexo minerario. Como os circuitos de 

água funcionam em regime de escoamento não permanente, com vazões variáveis ao longo do 

tempo e também com interrupções temporárias dos sistemas de circulação de água e de rejeitos, a 

execução de medições pontuais não é suficiente para reunir todas as informações necessárias ao 

cálculo do balanço hídrico das unidades, sendo então necessário o monitoramento permanente das 
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variáveis hídricas. No entanto, apesar de não serem suficientes as medições pontuais são 

fundamentais para se avaliar a ordem de grandeza ou a capacidade máxima de um determinado 

circuito que não disponha de monitoramento sistemático, como também para aferir os equipamentos 

de medição instalados. 

Por fim, ressalta-se que a gestão dos recursos hídricos na mineração deve ultrapassar a 

barreira do atendimento aos padrões ambientais e requisitos legais e apontar, principalmente, para a 

melhoria dos processos de concentração e beneficiamento e também para o aperfeiçoamento das 

estruturas de manejo de água, de modo a minimizar insumos e reduzir descartes desnecessários.  

Com essa visão, os recursos financeiros empregados são otimizados e a gestão dos recursos hídricos 

passa a ser tratada de forma integrada à produção. 
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