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RESUMO 
 
Aproximadamente, 70% da superfície da Terra é coberta por água. Destes, 97,5% é 
de água salgada e, somente, 2,5% de água doce sendo que, apenas, cerca de 0,4% 
estão disponíveis para o consumo humano. Trata-se, portanto, de um recurso 
escasso, crítico para a vida, e com distribuição geográfica irregular, devendo ser, 
portanto, gerido e compartilhado de maneira responsável e sustentável. No Brasil, o 
consumo de água pode ser distribuído, aproximadamente, em 70% para a 
agroindústria (agricultura e pecuária), 20% para as atividades industriais e 10% para 
o consumo humano. No Quadrilátero Ferrífero (APA Sul), entretanto, a mineração 
responde por cerca de 27% do consumo, o abastecimento público e condomínios 
com 61% e a indústria e agricultura com cerca de 11%. Apesar do consumo, 
proporcionalmente, baixo em relação aos demais setores, a mineração está, 
fortemente, engajada na minimização da utilização, maximização do reuso e a 
preservação destes recursos. Diversas iniciativas de desenvolvimento tecnológico e 
de gestão, partindo desde a pesquisa geológica, passando pela lavra e 
beneficiamento indo até o transporte do produto final, são cada vez mais frequentes.  
Na busca da redução do consumo de água, a avaliação de alternativas de 
beneficiamento à umidade natural, quer na totalidade do processo ou em partes 
deste, bem como processos de menor consumo de água passa a ser uma atividade 
crítica. Dentre estes processos, tem-se como exemplo a utilização de HPGR para 
cominuição fina, o peneiramento a umidade natural para minério de ferro de alto 
teor, a pré-concentração a seco (ore sorter, gravimetria a ar, separação magnética), 
disposição espessada e filtragem de rejeitos. A avaliação crítica destas alternativas 
passa a ser premissa básica para o desenvolvimento dos projetos, quer novos, quer 
expansões de capacidade. A reduzida flexibilidade destes processos frente às 
variações de qualidade da alimentação e produtos implica em um nível maior de 
conhecimento do depósito e de cuidadoso planejamento de mina, de produção e 
gestão de estoques de produtos. O presente trabalho apresenta uma análise crítica 
dos processos a umidade natural, as tendências tecnológicas e a necessidade de 
uma abordagem integrada de todos os processos e etapas da cadeia produtiva.  
 
PALAVRAS-CHAVE: umidade natural; água; peneiramento; pré-concentração. 
 
ABSTRACT 

 
Around 70% of Earth´s surface is covered by water. From those, 97.5% are sea 
water and only 2.5% of fresh water and, from this fresh water, just 0.4% are available 
for human utilization. So, it is a scarce resource, critical for life and with an irregular 
geographic distribution what means that should be managed and shared on a 
responsible and sustained way. In Brazil, water consumption could be, in general 
terms, distributed in 70% in agro industrial applications, 20% in industrial usage and 
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just 10% in human consumption. Although, in the Quadrilátero Ferrífero (APA Sul) 
mining activities represents around 27% of the overall consumption, public/urban 
utilization with 61% and just 11% for industrial and agro industrial utilization. Even 
with a lower consumption, when compared with other economic sectors, the mining 
industry is strongly engaged on minimizing of the consumption, maximization of 
reuse and the preservation of the resources. A series of initiatives of technological 
development and resource management, since the geological exploration, trough 
mining, processing up to the final product transportation are even more frequently 
and common among the sector. In line with the water consumption objective, the 
evaluation of the natural moisture processing routes, in total or in parts of the 
processing circuits, among the utilization of low water consumption/high water 
recovery, is a key driver on project development. For example, among those 
initiatives, the utilization of HPGR for fine crushing, natural moisture screening for 
high grade iron ores, dry pre-concentration (ore sorter, air based gravity 
concentration methods, magnetic separation), high density tails and filtered tails 
disposal are the most common ones. The critical evaluation of alternatives for dry 
processing/minimum water consumption became key drivers for the development of 
new projects or capacity expansion projects. The dry process presents an inherent 
reduced flexibility to manage the quality variability of the deposit results in the need 
of a higher geological knowledge, a detailed mine planning and scheduling, as well 
as the product stockyard management. This article presents a critical analysis of 
some of those processes, technological trends and the need for a broader and 
integrated evaluation of all process on the production chain.  
 
KEYWORDS: natural moisture; screening; water; reuse.   
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1. INTRODUÇÃO 
 
A água, como bem finito e de valor econômico, não somente é essencial e 
fundamental para a manutenção da vida no seu conceito mais amplo de aplicação, 
como também é um recurso amplamente associado às mais diversas atividades 
desenvolvidas pelo homem. Aproximadamente, 70% da superfície da Terra é 
coberta por água. Destes, 97,5% é de água salgada e, somente, 2,5% de água doce 
sendo que apenas cerca de 0,4% estão disponíveis para o consumo humano. Trata-
se, portanto, de um recurso escasso e precioso necessitando ser gerido e 
compartilhado de maneira ética, responsável e sustentável. 
 
A mineração, uma das atividades mais antigas desenvolvidas pelo homem, possui 
uma interação e dependência extremamente fortes deste recurso. Em grande 
número de processos e operações de mineração, é imprescindível em etapas tais 
como a lavra, beneficiamento e infraestrutura. A mineração causa, 
reconhecidamente, impactos de diferentes naturezas e proporções ao longo de todo 
o ciclo de vida do empreendimento. Não raramente, é elemento decisivo, ou 
limitante, para a implantação ou não de um empreendimento mineral assim como 
fonte de conflitos e disputas. Os maiores consumos de água, geralmente, estão 
associados às etapas de beneficiamento. 
 
O processamento à umidade natural pode ser aplicado a diferentes classes de bens 
minerais tais como: minerais metálicos/ferrosos (minério de ferro de alto 
teor/hematitas, manganês); minerais não metálicos (rochas e minerais industriais, 
materiais para construção civil, rochas ornamentais e agrominerais), gemas e 
energéticos (carvão mineral).  
 
Estes processos, normalmente, são caracterizados por utilizarem apenas etapas de 
britagem, eventualmente moagem a seco, e classificação por peneiramento. Nestes 
processos, os objetivos são de gerar produtos com faixas granulométricas definidas, 
ou eliminar a ganga presente predominantemente em alguma fração granulométrica. 
Em alguns poucos casos, tem-se a aplicação de etapas de concentração (jigagem à 
ar de carvão térmico, por exemplo) e separação (“ore sorter”).  
 
Em linhas gerais, a quase totalidade dos processos que envolvem etapas de 
concentração (flotação, gravimetria, separação magnética) é a úmido, requerendo a 
utilização da água em maior ou menor volume. A necessidade de transformar os 
minerais brutos em produtos cada vez mais elaborados e apropriados para as 
etapas seguintes de utilização, requer processos mais elaborados que, por sua vez, 
demandam mais água. 
 
Os desafios da mineração são cada vez maiores, crescentes, e mais restritivos quer 
por demandas específicas do “downstream”, quer por pressões 
comerciais/sociais/legais/ambientais quer pela própria redução da qualidade das 
reservas (teores mais baixos, liberação mais fina, maior consumo de energia e 
corpos moedores, maior geração de rejeitos) além da constante necessidade de 
incorporação de novos recursos, normalmente mais pobres, para o atendimento à 
demanda crescente. 
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Neste contexto, a questão da gestão de águas na mineração deve ser vista além da 
necessidade premente de redução e racionalização do consumo de água em suas 
operações, especialmente no beneficiamento de minérios e na lavra, mas também 
preservação da qualidade e volumes de mananciais e aquíferos e a disponibilização 
deste recurso para a sociedade e meio ambiente.  
  
1.1. Tecnologias 
 
Em função das restrições ao consumo de água, ou mesmo pela simples ausência 
dela em várias regiões do mundo, a indústria tem sido forçado ao desenvolvimento 
de novas tecnologias, ou adaptação de tecnologias utilizadas em outros segmentos, 
que viabilizem o processamento a umidade natural ou minimizem o consumo de 
água.  
 
Associado a este esforço observa-se um crescente desenvolvimento de novas 
técnicas e métodos de caracterização tecnológica de minérios (resposta do minério 
a uma determinada etapa de processo ou ao processo como um todo), de técnicas 
para análise do manuseio dos minérios e produtos (abrasividade, coesividade, 
ângulo de repouso, determinação de umidade crítica, modelamento de fluxos por 
elementos finitos, etc.) e ferramentas para os projetos de engenharia. 
 
A maior simplicidade e menores custos e impactos dos processos a umidade natural 
são, entretanto, contrapostos com a menor flexibilidade operacional e garantia da 
qualidade dos produtos. A redução da variabilidade da qualidade do produto e a 
garantia de atendimento às necessidades dos clientes passam pelo profundo 
conhecimento do depósito, do eficiente planejamento e gestão das operações de 
mina, das características de fluxo dos materiais, do controle da emissão de 
particulados e dos projetos dos pátios de regularização da alimentação (“blendagem” 
e homogeneização) e de produtos. O desenvolvimento de tecnologias e ferramentas 
deve ser, portanto, amplo. 
 
Dentre os desenvolvimentos na área de processos podemos citar alguns a seguir: 
 
1.1.1. Ore Sorter 
 
Dos desenvolvimentos que vem chamando grande atenção do setor mineral 
destaca-se o ”ore sorter”, apesar deste tipo de equipamento já se encontrar em 
operação no setor a mais de 30 anos. Seu objetivo é separar as partículas de 
interesse (diamantes, por exemplo) das partículas de ganga baseado nas respostas 
das partículas aos sensores utilizados (sensores radiométricos, transmissão de 
Raios-X, fluorescência de Raios-X, óptico, fluorescência de ultra-violeta, sensor 
eletromagnético). Os ore sorter podem ser aplicados em uma ampla gama de 
minérios tais como: diamantes, magnesita, minério de ferro, cobre, ouro, calcário, 
níquel, gemas, uranio, estanho, carvão, talco, dentre outros. 
 
O ore sorter consiste, basicamente, em um conjunto de sensores (ou vários 
conjuntos de sensores de princípios diferentes), uma unidade de processamento dos 
dados provenientes dos sensores e um mecanismo de separação de partículas 
(normalmente, jatos de ar) (commodas ultrasort, 2009).  
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1.1.2. Processamento de carvão a seco 
 
O processamento de carvão a seco (“dry coal cleaning”) foi bastante utilizado nos 
Estados Unidos no período de 1930-1990, alcançando um pico de produção de 25,4 
Mt em 1965, sendo a instalação de maior capacidade capaz de processar 1400 tph. 
Neste período, várias tecnologias foram desenvolvidas, porém, sua aplicação foi, 
gradativamente, reduzida em função da necessidade de produtos mais “limpos” 
(maior nitidez de corte). 
  
A China, maior produtor e consumidor mundial de carvão com uma produção anual 
da ordem de 3 bilhões de toneladas, tem grande parte dos seus recursos localizados 
em região desértica (Inner Mongólia - deserto de Gobi). Em função da sua forte 
dependência deste tipo de recurso e da necessidade de processar estes carvões de 
modo a gerar produtos adequados (distribuição granulométrica e poder calorífico) 
para suas termoelétricas possui importantes centros de pesquisa focados no 
desenvolvimento de concentradores gravíticos a seco. 
 
Dentre os vários equipamentos desenvolvidos por estes centros de pesquisa pode-
se destacar o FGX que combina, em um só equipamento, os princípios de 
funcionamento dos jigues e das mesas vibratórias. Este equipamento, com 
capacidade de processamento de até 480 tph, para uma alimentação na faixa de 10-
50 mm com umidade máxima de alimentação de 7%, apresentando boa eficiência de 
separação. 
 
Outros fabricantes, como a All Minerals (Alemanha), por exemplo, desenvolveram 
jigues a ar (AllAir Jig) com capacidade de 50 tph por unidade. O processamento de 
carvão a umidade natural, apesar de suas limitações, apresenta grande 
competividade em função do seu baixo custo de capital e operacional, qualidade 
adequada dos produtos para consumo local além da facilidade de instalação e 
operação. 
 
1.1.3. Projeto de instalações de manuseio com utilização de ferramentas 
modelamento e dinâmica de fluídos 
 
Talvez, um dos aspectos mais críticos no projeto de uma instalação ou circuito de 
beneficiamento à umidade natural está associado ao manuseio e fluxo de materiais. 
São notórios os impactos da variação dos teores de umidade tanto em etapas de 
processo como o peneiramento (“cegamento” de telas, aderência de partículas finas, 
redução de capacidade, etc.) quanto no fluxo dos materiais (entupimentos, 
bloqueios, redução de velocidade, formação de “mortos”, etc.) e na geração de 
poeiras. 
 
A determinação dos limites de umidades para cada uma das etapas de processo, e 
do projeto das instalações (ângulos de repouso, dimensões de calhas, caixas de 
passagem, chutes, etc.) e da seleção de materiais (materiais resistentes à abração, 
baixo coeficiente de atrito, etc.). Não raramente, os ensaios em escala de bancada 
não são suficientes para o adequado projeto das instalações. Ensaios em escala 
piloto, quando viáveis, são fontes importantes de dados para a avaliação detalhada 
das características do processo em desenvolvimento e do projeto das instalações.  
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A utilização de modernas ferramentas de modelamento de dinâmica de 
fluídos/método de elementos discretos em vários tipos e portes de instalações passa 
a ser um requisito obrigatório.  
 
1.1.4. Sistemas de abatimento e controle de materiais particulados  
 
Especial atenção deve ser dada ao controle de poeiras e de material particulado, 
tanto por questões de saúde ocupacional quanto ambiental. Este tipo de problema 
nas instalações de beneficiamento a úmido, normalmente, ficam restritas as etapas 
de “preparação” (circuitos de britagem e peneiramento) e nos pátios de produtos. 
Nestes casos, a adição de água em volumes significativos em pontos deste circuito, 
normalmente, não é vista como impactante quer em termos de desempenho do 
processo quer em termos operacionais visto que a água, além do abatimento das 
poeiras, pode facilitar o fluxo dos materiais em silos, chutes e transferências. 
 
Nos circuitos de beneficiamento à umidade natural, devem ser previstos sistemas de 
abatimento de poeiras com baixos consumos específicos de água e aditivos de 
abatimento de pó. Os pontos de instalação destes sistemas devem ser 
cuidadosamente avaliados e, após a posta em marcha das instalações, monitorados 
de forma a comprovar sua eficácia e a qualidade do ambiente. Especial atenção 
deve ser dada aos pontos de descarga, transferências, silos e chutes. 
 
 
2. EXEMPLO DE APLICAÇÃO – O PROJETO S11D 
 
A Vale, desde meados da década de 1980, opera no estado do Pará um complexo 
de minas de minério de ferro, cobre, manganês, um sistema de logística e o porto de 
Ponta da Madeira em São Luiz, Maranhão. Este complexo, composto por 5 minas de 
ferro em operação simultânea, destaca-se tanto em função do seu volume de 
produção (319 Mt em 2014) quanto em qualidade (66,7% Fe). O seu potencial de 
recursos de minério de ferro é estimado em 10 bilhões de toneladas sendo que 
somente no bloco “D” as reservas provadas e prováveis ultrapassam 4,2 bilhões de 
toneladas.  
 
Com a implantação e entrada em operação do Projeto S11D, com investimentos 
estimados em cerca de US$ 20 bilhões, serão acrescidas 90 Mt de sínter feed 
(<16,0 mm) elevando a capacidade total de produção da região do Complexo 
Minerador de Carajás para cerca de 230 Mtpa. Deste total de investimentos, US$ 8 
bilhões são destinados à mina e ao beneficiamento (Figura ), e o restante aplicado 
em logística. O projeto trás consigo uma série de conceitos e tecnologias inovadores 
tais como o “in pit crushing” (3 britagens móveis para 8500 tph/britagem) “truckless 
mining” (substituição de caminhões fora-de-estrada de grande porte), o 
processamento em umidade natural (16.667 tph), a construção modular e seleção de 
áreas para a implantação das unidades industriais priorizando áreas previamente 
impactadas. Esta nova “visão de projeto” visava, também a superar desafios tais 
como: 
 

 Necessidade de aumento das recuperações mássicas e metalúrgicas no 
beneficiamento; 

 Necessidade de redução de custos operacionais; 
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 Maior dificuldade de obtenção das licenças ambientais e “licenças sociais”; 

 Aumento das pressões da sociedade para a redução dos consumos de água e 
energia; 

 Menor variabilidade na qualidade dos produtos. 
 
Apesar do processamento a umidade natural já ser uma prática em várias de suas 
operações, grandes desafios tecnológicos tiveram que ser vencidos em função de 
fatores diversos como a escala de processamento, das características dos minérios, 
planejamento de mina e programação de produção, o surgimento de equipamentos 
adequados às novas demandas e das próprias condições ambientais/climáticas 
(regime de chuvas). Este desenvolvimento contou com a participação de equipes 
multidisciplinares da Vale, empresas de engenharia e fabricantes/fornecedores de 
equipamentos. 
 
A operação da mina com o truckless consiste em dois tipos de sistemas de 
escavação, cada um com a capacidade de manusear materiais com diferentes 
durezas e características de fluxo: 
 

 Material friável: Minério (Produto) e Canga – 4 unidades móveis (rolos 
dentados);  

 Material duro: Esteril duro e hematita compacta – 3 unidades móveis 
(mandíbulas). 

 
Estes conceitos estão, plenamente, alinhados com o compromisso estratégico da 
Vale de “reduzir a demanda de água e energia nas operações, por meio de 
tecnologias novas ou correntes”. A adoção destas tecnologias permitirá, por 
exemplo, a redução do consumo anual de água de 19,7 milhões m3 e 18 mil MW/ano 
além da redução de emissão de 118 mil toneladas de CO2 reduzindo-se, fortemente, 
a “pegada ambiental do projeto”.  
 
Parcela significativa do esforço do desenvolvimento do projeto foi empregada no 
conhecimento detalhado das características e variabilidade do depósito em suas 
mais diferentes dimensões (morfologia, distribuição e participação das várias 
litologias, etc.) assim como na própria caracterização tecnológica de cada uma das 
litologias dos minérios. 
 

 
Figura 1. Diagrama do sistema produtivo - mina/beneficiamento/embarque. 
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A adoção do processamento a umidade natural permite uma série importante de 
benefícios econômicos, operacionais e ambientais tais como: aumento da 
recuperação metalúrgica, eliminação de barragens de rejeitos (menor impacto 
ambiental/eliminação de passivo), simplificação do processo de beneficiamento, 
número reduzido de equipamentos, redução dos consumos de água (~97%) e 
energia resultando em menores custos operacionais e de manutenção. 
 
 

3. CONCLUSÕES 
 
As crescentes restrições, das mais diversas naturezas, do acesso e utilização da 
água pela mineração resultam na necessidade da mudança de patamares 
tecnológicos e de gestão em vários segmentos do setor mineral.  
 
Em termos de beneficiamento mineral, estas mudanças implicarão em estudos de 
caracterização mais detalhados, no desenvolvimento de novas rotas de processo, ou 
revisão de rotas e instalações em uso, incorporação de novas tecnologias 
(reagentes ambientalmente “amigáveis”), seleção de equipamentos mais eficientes 
(menor consumo de água e energia), revisão de procedimentos e controles 
operacionais, avaliação de outros métodos de disposição de rejeitos. 
 
A avaliação do potencial de utilização de novas rotas de processamento a umidade 
natural ou rotas de mínimo consumo de água (etapas de pré-concentração a 
umidade natural que permitam o descarte antecipado de ganga grosseira, por 
exemplo) passa a ser uma premissa para os “tratamentistas” de minérios. 
  
Entretanto, o simples desenvolvimento e aplicação destas tecnologias não são 
suficientes para atender a estas restrições. A abordagem da gestão e consumo 
racional de água e energia inicia-se ainda na fase de pesquisa, dos levantamentos 
ambientais, na caracterização tecnológica dos minérios, na avaliação das demandas 
do mercado e nas definições dos critérios de projeto. O profundo conhecimento da 
geologia do depósito e da caracterização tecnológica e de manuseio dos minérios e 
de seus produtos é fundamental para o sucesso do processamento a umidade 
natural e rotas de mínimo consumo de água. 
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