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Sustentabilidade da Mineração
e Seus Desafios

(com Enfoque em Rejeitos)

Marcello M. Veiga
Professor

“Esta palestra é centrada em 
aproveitamento de REJEITOS de 

mineração, domésticos (lixo e esgoto), 
agronômicos e industriais e retrata 

apenas meu ponto de vista... sujeito a 
críticas e xingamentos... mas somente 

no Xapuri."

Disclaimer

Quem Conhece Este Livro?

Nosso
Futuro
Comum

Relatório Brundtland
• Em 1987, a Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento das Nações Unidas criou o 
conceito de desenvolvimento sustentável em um 
livro chamado Relatório Brundtland.

• O Relatório Brundtland definiu desenvolvimento 
sustentável como "aquele que atende às 
necessidades atuais sem comprometer a 
possíveis necessidades das gerações futuras".

"Impossível separar o desenvolvimento 
econômico e social dos problemas 

ambientais"

"A pobreza é uma das principais causas 
e consequências dos problemas 

ambientais globais"

Relatório Brundtland

Guinea

• Metade da população mundial vive 
com < US $5.50/dia, 71% com < $10/dia

• Mais de 2 bilhões de pessoas não têm 
acesso à água limpa em casa

• O crescimento da produção de 
alimentos tem sido maior que o 
crescimento da população mas...

• O número de pessoas com fome no 
mundo está crescendo, atingindo 1 
em cada 9 pessoas

Pobreza no Mundo (2019)

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2018/10/17/nearly-
half-the-world-lives-on-less-than-550-a-day

https://read.oecd-ilibrary.org/development/tackling-vulnerability-in-the-
informal-economy_939b7bcd-en#page18

http://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/drinking-water
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https://www.theoceancleanup.com/great-pacific-garbage-patch/
https://www.youtube.com/watch?v=YyHkSFezdV0

Efeitos Ambientais da Pobreza

Cerca de 2,4 milhões de toneladas de plásticos entram 
no oceano a cada ano

Efeitos Ambientais da Pobreza

Citarum River, Indonesia 

http://img265.imageshack.us/img265/4999/citarumriverindonesiaco.jpg

Citarum River, Indonesia

http://seehere.blogspot.com/2003/11/wonders-of-world-2.html

Efeitos Ambientais da Pobreza Efeitos Ambientais da Pobreza

Honduras
https://eyeonlatinamerica.com/2017/10/24/our-global-plastic-crisis-just-hit-small-honduras-hard/

Efeitos Ambientais da Pobreza

Zimbabwe
http://www.ipsnews.net/2015/08/poverty-and-slavery-often-go-hand-in-hand-for-africas-children/

Efeitos Ambientais da Pobreza

Filipinas

https://www.dailymail.co.uk/news/article-3148193/Beneath-poverty-line-Children-Philippines-risk-lives-sifting-floating-rubbish-filthy-rivers-material-sell-survive.html
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Efeitos Ambientais da Pobreza

Brasil

https://www.vice.com/en_us/article/kwpwja/the-brazilian-slum-children-who-are-literally-swimming-in-garbage-0000197-v21n1/

Lixo
• O mundo produz 2 bilhões de toneladas por ano de lixo e 

espera-se 3,4 bilhões de toneladas/a em 2050

• Nos países de baixa renda, mais de 90% do lixo é 
frequentemente descartado em lixões não 
regulamentados ou queimado a céu aberto

• Países desenvolvidos produzem mais lixo per capita, mas 
colectam mais do que os países em desenvolvimento

• Brasil: somente 59% dos 250.000 t/dia de lixo municipal 
são coletados

http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management

Esgoto (Coleta e Tratamento)

• Globalmente mais de 80% dos esgotos liberados no 
meio ambiente não têm tratamento adequado

• Cerca de 48% da população brasileira não possui 
coleta de esgoto

• Estima-se que, do total de 5570 municípios no Brasil, 
cerca de 1900 (34%) possuam estações de 
tratamento de esgoto 

https:/The United Nations World Water Development Report 2017
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002475/247553e.pdf

/https://riotimesonline.com/brazil-news/brazil/nearly-half-of-brazils-population-has-no-sewage-collection-says-institute/

Desemprego no Brasil

https://tradingeconomics.com/brazil/unemployed-persons

Milhões de Pessoas

11.8% da 
população

ativa

13.4
Taxa de 

desemprego
mundial é de 5%

Emprego Informal (ILO, 2019)
• Mundo = 61%, excluindo agricultura = 50%

• Os países em desenvolvimento representam 82% do 
emprego mundial, 70% do emprego é informal

• África = 86% do emprego é informal

• Estados Árabes = 69%

• Ásia = 68%

• Américas = 54%

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_626831/lang--en/index.htm

América Central = 58%
Caribe = 59%
América do Sul = 51%
América do Norte = 18%

Brasil = 41.3%
38.6 milhões

Quais são as alternativas para 
pessoas pobres e desempregadas 

em comunidades rurais?

• Agricultura

• Pecuária

• MIneração:

– Grande escala

– Artesanal

Nov/2018, Brasil

Com 1 g de ouro valendo
US$ 48… mineração
artesanal faz sentido



08-Nov-19

4

Cerca de 40 milhões de mineiros artesanais extraem mais de 30 
minerais de minérios secundários e primários em praticamente todos 

os países em desenvolvimento

Venezuela

Zimbabwe

Mineração Artesanal (Informal)

Isto representa quase 400 milhões de 
pessoas direta e indiretamente envolvidas

Indonesia

Tanzania

9 milhões de mulheres diretamente envolvidas
(50% em mineração de ouro)

2 milhões de crianças diretamente
envolvidaas

Mineração Artesanal e Crianças

Moçambique

Laos (photo: UNIDO)
Suriname

Guinea
Photo: Rukimini

Mineração Artesanal e Crianças

Se a pobreza é a maior causa dos problemas 
ambientais, sociais e econômicos do mundo…. 

quais são as causas da pobreza?

• Raízes profundas nas históricas injustiças 
econômicas e sociais nos países em desenvolvimento

• Má gestão de recursos públicos, corrupção, falta de 
educação, etc. 

• Complexos cenários políticos que vêm gerando 
disputas e guerras, que como consequência...

• A distância entre os países em desenvolvimento e os 
países desenvolvidos está cada vez mais aumentando

EconmicoSocial

Ambiental

A tecnologia é apenas um 
grupo de ferramentas para 

atingir esse objetivo

Desenvolvimento Sustentável é 
um Conceito ÉTICO

...que integra aspectos sociais, ambientais e econômicos

Tecnologia NÃO 
é um objetivo
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Sustentabilidade é Importante, mas 
a Mineração é Sustentável?

• Communidades mineiras

• Ecosistemas

• Companhias de mineração

A mineração não é sustentável, pois os 
depósitos de minerais são finitos, mas os conceitos de 
desenvolvimento sustentável devem ser aplicados a:

Como as Companhias Deveriam Introduzir
Conceitos de Desenvolvimento Sustentável

• Aumentar a satisfação social das comunidades
• Miinerar pequenos depósitos
• Reciclar o que puder
• Reduzir resíduos e encontrar usos para rejeitos
• Reduzir a geração de rejeitos e o consumo de energia
• Mineirar outras coisas (lixo, esgoto, fundo do mar, etc.)
• Aumentar recuperações (mineração e processamento)
• Pensar holisticamente e além do cumprimeto da lei

Consumo e Demanda
de Minerais

Consumo de Minerais
• Consumo mundial de minerais está sempre crescendo

• Em 2017 = 17,2 bilhões de toneladas de minerais
produzidas no mundo ou cerca de 2,2 t/ano/pessoa

• EUA consomem 18 t/a/pessoa

• Minerais de Cobalto e Litio são os de maior crescimento

• BRICS concentram cerca de 50% da produção mineral

A maioria dos depósitos
minerais estão em países em

desenvolvimento
World Mining Data, 2019

• A população global atual já é 2 a 3 vezes maior 
que o nível sustentável

• Vários estudos recentes mostram que os 
recursos da Terra são suficientes para 
sustentar apenas cerca de 2 bilhões de 
pessoas em um padrão de vida europeu

http://www.worldpopulationbalance.org/3_times_sustainable

Consumo Excessivo?
• Um estudo do Reino Unido constatou que 30 a 

50% dos 4 bilhões de toneladas/a de alimentos 
produzidos no mundo são desperdiçados

• Isto é causado   por armazenamento deficiente, 
datas de validade rigorosas, deficiências no 
transporte e ofertas a granel (e.g. Makro)

http://www.abc.net.au/news/2013-01-11/half-of-worlds-food-going-to-waste/4460322
/

Consumo Excessivo (Comida)
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• Se cerca de 200 milhões de toneladas/a de 
fertilizantes forem usadas em 2019 para produzir 
vegetais no mundo http://www.fao.org/3/a-i5627e.pdf

• Se 40% dos vegetais são desperdiçados, então, 
80 milhões de toneladas de fertilizantes (N, P, K) 
são desperdiçados no mundo por ano:
– 47,3 milhões de toneladas de uréia 

– 18,3 milhões de t de apatita

– 14,2 milhões de t de silvita

Desperdício de Fertilizantes Oferta de Minerais
• Há uma enorme fonte de matérias-primas 

minerais no planeta, mas, neste ponto, a 
maioria delas não é viável de ser explorada.

• Por exemplo, para extrair chumbo de uma 
rocha comum com concentração de 15 ppm 
(0,0015% Pb) poderia custar até US $ 1 milhão 
por tonelada de chumbo.

Source: Rankin, W.J. 2011. Minerals, Metals and Sustainability. CRC Press, 419p.

Preço do Cobre aumenta, cut-off diminui

• Highland Valley Copper 
in BC, Canada utiliza cut-
off de 0.11% Cu

• Teor medio = 0.32% Cu

• Em pouco tempo os
rejeitos serão as maiores
fontes de cobre

• Assim como os cabos
telefônicos

Oferta de Minerais
• Mais difícil encontrar grandes depósitos

• Se 10.000 depósitos minerais são encontrados, 
somente 1 se torna uma mina 

• No Canadá, de cada 1000 depósitos minerais de 
ouro encontrados, apenas 1 se torna uma mina

• Essa relação tende a aumentar

• Grandes empresas não se importam com 
pequenos depósitos

http://www.oma.on.ca/en/ontariomining/Mining101.asp?hdnContent=

Mineiros
Artesanais

Desenvolve
uma mina?

Companhias de 
Exploração

Grandes
companhias de 

mineração

Abandona
Grandes
depósitos

Depósitos
pequenos

Prospecção de um Depósito Mineral?

VendeDepositos médios

Bilhões de $

Estrutura da Mineração Mundial

Alguns  
Milhões de $

40 milhões de 
mineiros

artesanais

Uma duzia de 
empresas grandes

internacionais

Pequenas e medias 
empresas

Poucos $Hg
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O Negócio É Ser Pequeno
• Pioneiro do conceito de 

desenvolvimento sustentável
• Conselheiro do National Coal 

Board da Inglaterra por duas 
décadas

Fritz Schumacher
(1911-1977) 

"A produção de recursos locais 
para as necessidades locais é o 

modo mais racional e 
sustentável de vida"

• Mais pequenos projetos = Mais empregos

• Maior aceitação social local

• Mais fácil para introduzir novas tecnologias

• Recursos locais (naturais e humanos)

• Menos problemas ambientais... se bem conduzida a mina

• Principal desvantagem... os salários dos diretores não serão 
em milhões de dólares

• Nossos engenheiros e geólogos são treinados para serem 
empregados de uma grande empresa... não empreendedores

“Small Mining Can Be Beautiful”

Percepção: Reciclagem Substitui Mineração

• Atualmente, a oferta de metais reciclados é baixa

• Mesmo em um cenário de 100% de reciclagem, a demanda por 
metais não pode ser atendida... pois os metais estão EM USO

Source: Luis A. Tercero Espinoza (2012)
http://www.polinares.eu/docs/d2-1/polinares_wp2_chapter8.pdf

25%

M;axiom
teórico

Demanda atual

Intervalo teórico preenchido
pela mineração

Reciclagem
potencial teórica

D
em

an
da

TempoHojeHoje menos a vida
útil do produto

Reciclagem no Brasil
• São reciclados no Brasil:
1,5% dos resíduos orgânicos domésticos

 22% do óleo lubrificante

40% de plástico PET 

45% das embalagens de vidro

77,3% do volume total de papelão ondulado

35% do papel

89% das latas de alumínio
https://www.mma.gov.br/estruturas/secex_consumo/_arquivos/8%20-%20mcs_lixo.pdf

Percepção: Reciclagem Substitui Mineração

• Muita gente vê que uma lata de aluminio tem taxa de reciclagem 
mundial de 64% então não é preciso minerar bauxita

• Latas de aluminio representam somente 6% do consumo de Al

Taxa de Reciclagem(%) = __ tonnes/a de material reciclado_______       

tonnes/a de material disponível a ser reciclado

• Na verdade o que importa é a Taxa de Retorno também
conhecida como Conteúdo de Material Reciclado num Produto

Taxa de Retorno (%) =  tonnes/a de material reciclado
tonnes/a de material produzido

Source: Rankin, W.J. 2011. Minerals, Metals 
and Sustainability. CRC Press, 419p.

Taxa de retorno é a 
% de material 

reciclado em um 
produto... Muito 

BAIXA

Taxa de Retorno do ouro 
= 26%

Situação atual

Percepção: Reciclagem Substitui Mineração
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Número de municípios brasileiros com 
instalações de reciclagem

Fabio Figueredo, 2019: https://www.rioonwatch.org/?p=52267

19%

Coletores de Lixo

httphttp://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/575765-2018-lixoes-e-aterros-controlados-uma-realidade-ainda-gritante-no-brasil

• Brasil tem 3000 lixões em 
3300 cidades

• Mais de 1 milhão de 
Catadores seletivos de 
lixo

• São os “mineiros 
artesanais urbanos”

Mineração Urbana

• 50,000,000 t/a de e-waste geradas no mundo

• A maioria dos Departamentos de Mineração de 
universidades estão se dedicando à Mineração Urbana

• Reciclagem principalmente de metais valiosos de 
celulares e computadores

• O lixo tem muito mais matérias-prima

http://electronicrecyclers.com/urban-mining.aspx

Mineração Urbana
• EnviroLeach em Surrey, BC

• Reciclagem de placas de 
computador e caixas de TV

• 50 g/t de Au

• Capacidade da Planta = 20 tpd 

• Concentração a seco seguida 
de lixiviação de ouro com 
iodo-iodeto e eletrólise 

• Não tem efluentes

• Rejeitos de Costa Rica com 22,7 ppm Au 
e100 to 300 ppm Hg

• Hg é removido com placas de Cu-Ag

• Hg é misturado com enxofre e cimento

• Material sem Hg é cianetado

Lab prototype 
Dr Luis Sobral CETEM

Removendo Hg de Rejeitos Contaminados

Rejeitos com 
63 g Hg/t

1.2 m

Rejeitos
3 g Hg/t

Pacas de 
Cu-Hg

0.5 m

Removendo Hg de Rejeitos Contaminados

95% Hg 
removido



08-Nov-19

9

Planta na Costa Rica para Reciclagem de Au de Rejeitos

concentrado

Rejeito

UF

Centrifuga

Agitador

Rejeitos
85 tpd

Flotação

Moinho

Placas de 
Cu-Ag

OF

Cianetação
Intensivaagua

Au & AgHg

Fundição

conc.

Rejeito - tijolos ?
- pavimentação ?

cimento

Outros Usos de Rejeitos

• MINTEK, South African: fazendo tijolos com rejeitos

Mineração Orgânica

• Mais de 440 bilhões de litros/a de esgoto são 
tratados em 5 usinas na região da Grande 
Vancouver, Canadá

• Após o tratamento, a água é descarregada no rio
• Os 0,012% de sólidos no esgoto são transformados 

em BIOSÓLIDOS = 50.000 t of biosolidos/ano
• Biosólidos são entregues grátis nas minas (até 800 

km) para reabilitação ambiental
• Vancouver não possui aterro sanitário

•Metro Vancouver (2013)  http://www.metrovancouver.org/services/wastewater/biosolids/Pages/default.aspx

Mineração Orgânica
Biosolids unofficial 

definition:

S olid
H uman
I ntestinal
T ailings

Bob Hamaguchi

Aplicando Biosolids nos canteiros da 
Universidade de British Columbia

Uso de biosólidos na rehabilitação de minas

Uso de biossólidos para revegetar as pilhas de rejeitos de minas 
em Princeton (esquerda) e Highland Valley Copper (centro) B.C.

Plantado com biosólidos

Composição Química do Biosólido

Metro Vancouver (2013)  http://www.metrovancouver.org/services/wastewater/biosolids/Pages/default.aspx

dry weight basis
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• Concentrações relatadas em biosólidos:
– 0,18 - 7,00 g / t Au na Suécia
– 16,7 - 2,915 g / t Au foram relatados no esgoto 

incinerado do município de Nagano, no Japão
– Pt e PGM elevados em esgoto de hospitais (Japão)

• A extração envolve a incineração de biosólidos 
e a lixiviação com cianeto

Extração de Metais de Biosólidos

,https://workspace.imperial.ac.uk/environmentalpolicy/Public/Executive%20Summari
es%202010-2011/PM/Harcinovic,%20Una.pdf

http://www.mining.com/scientists-claim-gold-human-excrement-worth-millions/?utm_source=digest-en-
mining-150323&utm_medium=email&utm_campaign=digest

Mineração Orgânica
• 1,5 bilhões de cabeças de gado no mundo

• Em média uma cabeça de gado produz 8 t/a de estrume

• A massa de excremento de vaca e boi produzida no 
mundo é de 12 bilhões de toneladas/a (nem tudo é 
aproveitado como fertilizante)

• Com 0,35% de N, 0,13% de P2O5 e 0,2% de K2O, se todo 
esse estrume de boi do mundo fosse reciclado geraria:
– 42 milhões de N

– 15,6 milhões de P2O5

– 24 milhões de K2O
https://www.theguardian.com/news/2019/mar/25/animal-waste-excrement-four-billion-tonnes-dung-poo-faecebook

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/manure-production

Mineração Orgânica
• Isto daria 81,6 milhões de toneladas de NPK ou 58% do 

NPK consumido anualmente no mundo

• Estrume de vaca é apenas 25% do total de estrume de 
animais estabulados

• Em 2019, 1,4% das terras produtivas do mundo utilizam 
agricultura orgânica (10-20% menos produtiva que com 
fertilizantes)

• Oportunidades para extração de NPK, gas, bioetanol, 
metais de estrume e até fabricacão de papel

https://shop.fibl.org/CHen/mwdownloads/download/link/id/1202/?ref=1
https://www.theguardian.com/sustainable-business/2016/aug/14/organic-farming-agriculture-world-hunger

Mineração Orgãnica
• Outros tipos de lixiviantes para ouro, como por exemplo

a mandioca brava que pode conter >1000 mg de CN 
livre/kg de mandioca

• A mandioca possui um glicosídeo chamado linamarina
que ao se hidrolizar produz HCN

• Nossos ensaios preliminares (USP e UBC) com
mandioca brava resultou em extração de  25-30% de 
ouro de um concentrado.

Outros Usos de 
Rejeitos

Fitomineração
(Phytomining)

• Plantas podem
hiperacumular
metais de 
rejeitos
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Berkheya coddii acumulou Niquel de rejeitos
da Anglo American na Africa do Sul

• Rejeitos de mineração
na Indonesia 
Tabaco tratado con NaCN

Fitomineração de Ouro

• Rejeitos em Fazenda
Brasileiro, Bahia

Mostarda
tratada con 

SCN

• Concentração de Au na planta = 55.6 ppm

• Custo por ha = US$ 5570

• Ouro recuperado/ha = 463 g

• Lucro por ha = US $ 15098

• Prof. Chris Anderson

https://www.semanticscholar.org/paper/Gold-phytomining.-A-review-of-the-relevance-of-
this-Wilson-Corral-Anderson/f9f1505cbdd206614bf1b0bcfc4b0f93157ceef5

Fitomineração de Ouro

Au no rejeito (g/t)

A
u

 n
a

p
la

n
ta

 (
g

/t
)

100 g Au/t 
na planta

Mineiros artesanais jogam  de 3 a 6 milhões de 
toneladas de rejeitos por ano no Rio Crepori

Outros Usos de 
Rejeitos

Telmer et al, 2006

Rehabilitando 141 Cavas de Mineração Artesanal
no Tapajós
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Outros Usos dos Open Pits
Aquacultura em Alta Floresta

Aquacultura em Alta Floresta
Atualmente:

• 500 pisciculturas: de 
1.000 a 10.000 m²

• 116 em antigas cavas de 
mineração

• 900 pessoas diretamente 
envolvidas nesta 
atividade

• 80 a 100 toneladas/a de 
peixe sendo produzido

É importante entender como as 
singularidades da pobreza, cultura e 
falta de poder afetam a governança a 

longo prazo de uma comunidade 
dependente da mineração e o que 
podemos fazer para ajudar na sua 

sustentabilidade

Conclusão

A sustentabilidade da mineração 
depende da criatividade de 
nossos pesquisadores e de 

maior participação das 
companhias numa visão de 

longo prazo

Conclusão

Algo novo nunca é bem aceito 
por uma industria conservadora, 
como a de mineração. Uma nova 
geração de gerentes e diretores 

tem que mudar isto

Conclusão
Father: 
It’s not time to make a change 
Não é hora de fazer uma mudança
Just relax take it easy
Apenas relaxe, vá com calma
You’re still young there’s your fault 
Você ainda é jovem, a culpa é sua
There’s so much you have to know
Há tanta coisa que você precisa saber

Father and Son
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Find the gold, mine a lot 
Encontre o ouro, minere muito
And don’t share what you have got
E não compartilhe o que você tem
Look at me I am old 
Olhe para mim eu sou velho
But in TSX I’m a big shot
Mas na TSX eu sou um figurão

Make your million, buy a yacht 
Faça seu milhão, compre um iate
Buy a mansion, be a miner
Compre uma mansão, seja um mineiro
Look these people around the mine 
Olhe essas pessoas ao redor da mina
They a bunch of lazy whiners
São um monte de chorões preguiçosos

All these courses you have taken 
Todos esses cursos que você fez
What a waste, I have told you
Que desperdício, eu já te disse
I’m so rich, a lot of gold 
Eu sou tão rico, muito ouro
With all Bre-x shares I sold
Com todas as ações Bre-x que eu vendi

Son: 
How can I try to explain? 
Como posso te explicar?
I’m gonna mine but I will sustain
Eu vou mineirar, mas vou sustentar
The environment, the community
O meio ambiente, a comunidade
Everything I will reclaim
Tudo eu vou rehabilitar

For the people you don’t care
Para as pessoas que você não se importa
Mining songs I’ll play
Músicas de mineração que tocarei
I don’t want be a millionaire 
Eu não quero ser um milionário
Then I have to go away…
Então eu tenho que ir embora ...
I know I have to go
Eu sei que tenho que ir

Father:
It’s not time to make a change 
Não é hora de fazer uma mudança
Just relax play the game
Apenas relaxe, jogue o jogo
All this stuff you’ve learned in class 
Tudo isso que você aprendeu na aula
It’s a bunch of b.s.
É um monte de bobagem
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Take the gold, run away
Pegue o ouro, fuja
Buy a Lexus or Infinity
Compre um Lexus ou Infinity
And a flat in English Bay 
E um apartamento em English Bay (lugar chique em Vancouver)

This is sustainability
Isso é sustentabilidade

Son:
I believe this must be fun
Eu acredito que isso deve ser divertido
But when I mine I won’t run
Mas quando eu mineirar eu não vou correr
I wanna see prosperity 
Eu quero ver prosperidade
But with responsibility
Mas com responsabilidade

I won’t fake, neither buy
Eu não vou mentir, nem comprar
All the useless thing you say
Todas essas coisas inúteis que você diz
Tailings won’t be in the lake 
Os rejeitos não estarão no lago
Then I have to go away…
Então eu tenho que ir embora ...
I know I have to go
Eu sei que tenho que ir

The End


