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Sumário desta Palestra
• Mineração nunca vai poder ser substiruida por 

reciclagem, pois população cresce e os materias estão 
em uso ou não são totalmente reciclados

• Mineração (artesanal ou convencional) tem importante 
papel na economia de comunidades rurais... Fator de 
alívio de pobreza

• Grandes depósitos minerais estão dificeis de se 
encontrar. Muitos pequenos depósitos encontrados

• Futuro dos engenheiros de minas e metalúrgicos: 
minerar pequenos depósitos, rejeitos, lixo, esgoto, etc.

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
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Guinea

• Nivel de pobreza 2022 = US$ 2.15/dia
de acordo com o Banco Mundial

• 680 milhões vivem com menos de US$ 
2.15/dia (https://worldpoverty.io/headline, Aug. 2022).

• A pobreza no mundo tem diminuido, 
mas a COVID levou 97 milhões de 
pessoas de volta a pobreza

• Em 2018, metade da população
mundial vivia com < US $5.50/dia e 
71% com < $10/dia

Pobreza no Mundo

https://www.unicef.org/media/122921/file/State%20of%20Learning%20Po
verty%202022.pdf

https://www.worldvision.org/sponsorship-news-stories/global-poverty-facts

• 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 estava decaindo, mas a COVID 
elevou para quase 830 milhões em 
2022

Pobreza no Mundo

https://www.unicef.org/press-releases/21-billion-people-lack-
safe-drinking-water-home-more-twice-many-lack-safe-

sanitation
https://www.actionagainsthunger.org/world-hunger-facts-

statistics

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/
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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

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

• Em 2020, Brasil: somente 59% dos 250.000 t/dia de lixo municipal 
são depositados em aterros sanitários apropriados

http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/brief/solid-waste-management
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/quase-metade-dos-municipios-ainda-despeja-residuos-em-lixoes

Lixo no Brasil
• Durante a pandemia, a quantidade de resíduos sólidos aumentou 

(2020/2021) aproximadamente 4% chegando atualmente a 82,5 
milhões de toneladas/ano no Brasil

• O aumento anual normal é de 1%, mas devido à maior 
concentração de pessoas nas residências, a quantidade de 
resíduos urbanos aumentou 

• A região sudeste do Brasil responde por quase 50% do total de 
resíduos gerados no país, com 1,26 kg/habitante/dia 

• Um em cada 12 brasileiros não tem serviço de coleta de lixo

ABRELPE (2021). https://rmai.com.br/abrelpe-lanca-panorama-dos-residuos-solidos-no-brasil-2021/ 

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/

13 14

15 16

17 18



8/25/2022

4

Emprego Informal
• Mundo: 55,8% da população está empregada (4,45 bilhões) em 2022

(https://www.statista.com/statistics/1258882/global-employment-rate-by-region/)

• Emprego informal = 61% (2,7 bilhões de trabalhadores) em 2018

– Angola = 94%

– Congo = 92%

– Tanzania = 91%

– India = 88%

– Nicaragua = 77%

– Peru = 69%

– Colombia = 61%

– China = 54%

– Brasil = 46%

– EUA = 19%

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang--
en/index.htm

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf

Emprego Informal (2018) INCLUI agricultura

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf

Emprego Informal (2018) EXCLUI agricultura

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_626831.pdf

Emprego Informal (2018) 
(% da força de trabalho dos países)

https://www.researchgate.net/figure/Informal-employment-as-a-percent-of-total-rural-and-urban-employment_tbl1_342611467
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_627189/lang--en/index.htm

Total          Rural        Urbana

Mundo

Países em Desenvolvimento

Países Emergentes

Países Desenvolvidos

Fonte: ILO, 2018

• 93% dos empregos informais estão nos países emergentes e em 
desenvolvimento

https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/conjuntura/220804_nota10_indicadores_mensais_mercado_trabalho_jun22.pdf
https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/category/mercado-de-trabalho/https://tradingeconomics.com/brazil/employed-persons

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2022/07/desemprego-recua-para-93-e-atinge-101-milhoes-no-brasil.shtml
https://www.ibge.gov.br/explica/desemprego.php

Emprego no Brasil (2022)

• 98,7 milhões empregados

• 45 milhões informais

• 10,1 milhões
desempregados (9,3%, IBGE, 2022)

Formalizada

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$ 60… mineração
artesanal faz sentido
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Mineração Artesanal em Gana

• Mais de 1,1 milhão de mineiros 
artesanais em Gana

• Em 2019: 130 toneladas de ouro 
produzidas no país e mineiros 
artesanais produziram 30% (39 
toneladas)

• 18 empresas de mineração em 
Gana

Gana, 2021

Cerca de 45 milhões de mineiros artesanais (50% em ouro) 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, sistemas políticos autoritários, etc. 

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

• Aumenta a distância entre os países em 
desenvolvimento e os países desenvolvidos... 
principalmete em educação
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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

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 Mineradoras Deveriam Introduzir
Conceitos de Desenvolvimento Sustentável

• Aumentar a satisfação social das comunidades
• Minerar 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 cumprimento da lei

Consumo, Demanda e 
Oferta de Minerais

Consumo de Minerais
• Consumo mundial de minerais está sempre crescendo

• Em 2020  o mundo consumiu 17,2 bilhões de toneladas
de minerais 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 
mundial

World Mining Data, 2022: https://www.world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD2022.pdf

• 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?

31 32
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• 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)
• Se cerca de 200 milhões de toneladas/a de 

fertilizantes foram usadas em 2020 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
• Paises desenvolvidos = 38% 

da produção mineral 
mundial

• Asia produz a maioria dos 
minerais do mundo (60%)

• Norte America 15,4%

• America Latina 5,5%

World Mining Data, 2022: https://www.world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD2022.pdf

Minerais: Criticos ou Estratégicos?

• O Comitê de Impactos dos Minerais Críticos da 
Economia dos EUA define:

• Um mineral pode ser considerado crítico apenas se 
desempenhar uma função essencial para a qual existem 
poucos ou nenhum substituto satisfatório

• Um mineral estratégico é aquele associados à 
segurança nacional e necessidades militares durante 
emergências nacionais (secas, pandemias, desastres 
naturais, guerras, etc.)

A. L. ROBINSON, “Congress Critical of Foot-Dragging on Critical Materials,” Science (80-. )., vol. 234, no. 4772, pp. 20 LP – 21, Oct. 1986.

Minerais Criticos - EUA
Criticality assessments NRC - National 
Research Council, 2008. Minerals, Critical 
Minerals, and the U.S. Economy. The 
National Academies Press, Washington, 
DC. https://doi.org/ 10.17226/12034, 2 

Nb é critico para os
EUA mas não é para 
o Brasil que produz
91% do Nb mundial
e possui 85% das 
reservas

https://www.eia.gov/outlooks/archive/ieo17/exec_summ.php

Consumo Mundial de Energia
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Demanda de Minerais
• Produção mineral mundial é 

de cerca de US$ 2 trilhões 
(2022)

• A demanda de minerais para 
fabricação de componentes 
eletôonicos e de energia 
limpa deve aumentar 
significativamente 

Demanda de Minerais
• Um relatório do Banco Mundial conclui que a produção 

de minerais, como grafite, lítio e cobalto, pode aumentar 
em quase 500% até 2050, para atender à crescente 
demanda por tecnologias de energia limpa

• Estima-se que mais de 3 bilhões de toneladas de 
minerais e metais serão necessários para implantar 
energia eólica, solar e geotérmica, bem como 
armazenamento de energia

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/11/mineral-production-to-soar-as-demand-for-clean-energy-increases

World Mining Data, 2022: https://www.world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD2022.pdf

Produção de Lítio
(98,7% da produção mundial)

Taxa de Produção de Minerais: 
de 2000 para 2020

World Mining Data, 2022: https://www.world-mining-data.info/wmd/downloads/PDF/WMD2022.pdf

Só decaiu na Europa

Oferta de Minerais (Brasil)
• A mineração em 2020 representou 4% do PIB ou US$ 

58 bilhões  

• ~200 mil empregos diretos e 800 mil indiretos

• Brasil exportou US$ 49 bilhões

• Alumínio, Cobre, Estanho, Ferro, Manganês, Nióbio, 
Níquel e Ouro: 98,6% do valor da produção mineral

• Faturamento do setor mineral cresceu 62% em 2021: 
R$ 339 bilhões (US$ 68 bilhões)

• Brasil produz cerca de 70 substâncias minerais
Jazida (2022). https://blog.jazida.com/mineracao-no-brasil/

Revista Mineração (2022). https://revistamineracao.com.br/2022/02/01/r-339-bilhoes-faturamento-do-setor-mineral-cresce-62-em-2021/
https://ibram.org.br/noticia/exportacao-minerios-saldo-balancacomercial-positivo-2021/

Oferta de Minerais (Canada)
• No Canadá, em 2020, a mineração com US$ 46.4 

bilhões, representou 2,8% do PIB 

• Cerca de 377.000 empregos diretos e 315.000 
indiretos

• Au, Pd, Pt, Cu, Zn, Pb, U, Fe, Diamante, Carvão e não 
metalicos: 98% da produção mineral

• Faturamento do setor mineral cresceu 20% em 2021: 
US$ 55.5 bilhões

• Canada produz cerca de 60 substâncias minerais
https://www.nrcan.gc.ca/sites/nrcan/files/emmc/pdf/MSPR%202022-EN-July5-2022-2.pdf

https://www.nrcan.gc.ca/our-natural-resources/minerals-mining/minerals-metals-facts/minerals-and-the-economy/20529
https://www.nrcan.gc.ca/science-data/science-research/earth-sciences/earth-sciences-resources/earth-sciences-federal-

programs/canadian-mineral-production/17722

43 44
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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

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

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=

• Total de ouro  já minerado: ~ 200.000 t

• ~ 50% para Joalheria, 40% para investimento, 10% 
para tecnologia e odontologia

• Reservas geológicas: 54.000 t

• Se nenhum depósito de ouro for encontrado

• Se a NOVA demanda de ouro continuar: 3.500 t/a…

• ...não teremos NOVO Au após 15 anos

Estoque de Ouro

https://www.gold.org/about-gold/gold-supply/gold-mining/how-much-gold 

https://www.visualcapitalist.com/12-stunning-
visualizations-of-gold-bars-show-its-rarity/

Todo ouro minerado no planeta

Bilhões de $

Estrutura da Mineração Mundial

Alguns  
Milhões de $

45 milhões de 
mineiros

artesanais

Uma duzia de 
empresas grandes

internacionais

Pequenas e medias 
empresas

Poucos $Hg

Mineradoras Procuram um Elefante Mas 
Encontram Ratinhos

• Nenhum grande depósito de Au(6 
Moz = 190 t) foi encontrado nos 
últimos 5 anos, mas… 

• Muitos pequeños depósitos 
encontrados:0,1 - 1 Moz (3 – 31 t)

Grandes Companhias de Mineração Não
Querem Saber de Pequeños Depósitos, 

Mas os Mineradores Artesanais…

49 50
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Mineração Artesanal Não é o Mesmo
que Mineração em Pequena Escala

• Artesanal: métodos e tecnologias rudimentares

• Pequena Escala: só define o tamanho

Artesanal
(rudimentar)

Micro
Pequeno

Medio
Grande

Ilegal
Informal

Legal

Manual
Semi-

mechanizado
Mechanizado

Convencional
Pequeno

Medio
Grande

Legal Mechanizado

Produção Mundial de Ouro

ANO tonnes Au

2021 4.666
2020 4.721    
2019 4.820   
2018 4.490
2017 4.398
2016 4.591
2015 4.216

World Gold Council Gold Demand Trends 2022
https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-full-year-2021/16764

• Cerca de 4700 toneladas/ano
• ~ 25-28% do ouro no mercado 

é reciclado
• 72-75% do ouro vem da 

mineração convencional
• Mineração de ouro artesanal 

pode produzir ~500-600 t/a 
adicionais

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“

Sustentabilidade é um
conceito local

Percepção: Reciclagem Substitui Mineração

• Atualmente, a oferta de metais reciclados é baixa (<7%)

• 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%

Máximo
teórico

Demanda atual

Intervalo teórico preenchido
pela mineração

Reciclagem
potencial teórica

D
em

an
da

TempoHojeHoje menos a vida
útil do produto

Nem tudo que está
disponível para ser
reciclado
Problemas:
• Coleta
• Transporte
• Qualidade
• Energia
• Preço
• Tecnologia
• Mercado

Oferta de Alumínio
https://pubdocs.worldbank.org/en/961711588875
536384/Minerals-for-Climate-Action-The-Mineral-
Intensity-of-the-Clean-Energy-Transition.pdf

Aluminio
primário

Alumínio
reciclado

M
il

h
õ

e
s

d
e

 t
o

n
e

la
d

a
s

Demanda total

Oferta se 100% fosse reciclado

Oferta atual de Al reciclado

Oferta de Alumínio

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/05/11/mineral-production-to-soar-as-demand-for-clean-energy-increases

O Banco Mundial observa que, mesmo 
que aumentemos as taxas de reciclagem 
de minerais como cobre e alumínio em 

100%, a reciclagem e a reutilização ainda 
não seriam suficientes para atender à 
demanda por tecnologias de energia 

renovável e armazenamento de energia

55 56
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Reciclagem Economiza Energia
• Esta é a quantidade de energia economizada 

quando os metais são reciclados. Isso também leva 
em consideração a triagem e transporte de 
materiais. 

• Alumínio = 95% 

• Cobre = 85% 

• Chumbo = 60% 

• Aço = 62 a 74% 

• Zinco = 60%

http://www.greenlivingtips.com/articles/recycling-energy-savings.html

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

Taxa de Reciclagem e Taxa de Retorno

• 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

Metal EOL End of the Life 
Recycling Rate (%)

Aluminum 42-70

Cobalt 68

Copper 43-53

Chromium 87-93

Iron 52-90

Lead 68-95

Manganese 53

Molybdenum 30

Nickel 57-63

Tin 75

Zinc 19-52
UNEP 2011

http://www.unep.org/resourcepanel/Portals/24102/PDFs/
Metals_Recycling_Rates_110412-1.pdf

Taxa de 
Reciclagem

(Recycling Rate)

Metal é COLETADO, 
TRANSPORTADO e 

RECICLADO

47% do Mn não é 
reciclado no fim da 

vida do material

Taxa de Reciclagem – EOL (%) Taxa de Retorno (Recycled Content)

• Uma lata de Aluminio tem 70% de material reciclado

• Nos EUA uma garrafa PET tem 6,6% de plastico 
reciclado

• Vidro nos EUA, tem 34% de material reciclado

• Embalagem de poliestireno no Canada contêm 70% 
de material reciclado

• Cerca de 20% dos materiais em produtos Apple são 
de origem de reciclagem

https://www.cmconsultinginc.com/wp-content/uploads/2018/10/WPW-2018-FINAL-END-USE-and-RECYCLED-CONTENT.pdf
https://www.soprema.ca/increased-recycled-content-sopra-xps/
https://www.apple.com/newsroom/2022/04/apple-expands-the-use-of-recycled-materials-across-its-products/
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Número de Municípios Brasileiros com 
Instalações de Reciclagem

Fabio Figueredo, 2019: https://www.rioonwatch.org/?p=52267
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-08/quase-metade-dos-municipios-ainda-despeja-residuos-em-lixoes

19% municipios com coleta seletiva
Menos de 4% dos 
resíduos sólidos

no Brasil são
reciclados

2016 2022

Coletores de Lixo

Alencar (2021). Ten years after the residue law, Brazil still has 3 thousand “lixões”. #Colabora (in Portuguese). 
https://projetocolabora.com.br/ods6/brasil-ainda-tem-quase-3-milhoes-de-lixoes-a-ceu-aberto/httphttp://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/575765-

2018-lixoes-e-aterros-controlados-uma-realidade-ainda-gritante-no-brasil

• Brasil tem 2970 lixões em 3001 
cidades (Alencar, 2021)

• Somente 790 aterros sanitários 
adequados no Brasil recebendo 
59% do lixo municipal do país

• Mais de 1 milhão de catadores 
seletivos de lixo

• São os “mineiros artesanais 
urbanos”

Mineração Urbana

• 50.000.000 t/a de e-waste gerados 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

• Problema: FONTE DA 
MATÉRIA PRIMA
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Mineração Urbana
• Reciclagem de Pt, Pd e Rh de catalisadores automotivos

Fabricio Maia

• A Empresa de Mineração permite que mineradores 
artesanais trabalhem em seus títulos minerais

• Empresa compra minério (começa com rejeitos) de 
mineradores pagando de 40 a 70% do ouro contido e 
processa o minério em uma planta apropriada...

• ...Ou Empresa faz uma pequena planta de 
beneficiamento junto com os mineradores artesanais e 
divide as despesas e o lucro

Coexistencia de Mineiros Artesanais com 
Empresas de Mineração

Coexistência de Mineiros Artesanais com 
Empresas de Mineração

• Empresas de processamento (pequenas, médias ou grandes) 
prestam assistência aos mineradores nas minas

• Não tem investimento ou custos operacionais para os 
mineradores no processamento mineral

• Mineradores recebem mais $ (mais pelo conteúdo de Au)

• Mineiradores não tocam mais em mercúrio ou cianeto

• Os mineradores não precisam obter licenças ambientais 
(usam subcontratos)

• Isso já está funcionando no Peru, Colômbia, Nicarágua, 
Costa Rica e está crescendo

Starting Coexistence Company/plant name Country
Number of miners 
involved (approx..)

1998 Dynacor Gold Mine Peru >3,000 (600 groups)
2002 Poderosa Mining S.A. Peru 300
2004 IAM Gold Inc Suriname No data
2008 Mineros S.A. Nicaragua 7,000
2008 Minera Yanaquihua S.A.C. Peru 1,200
2011 Mineros S.A. Colombia 630
2012 Gran Colombia Gold Corp. Colombia 2,800
2014 Zijin Mining Group Colombia 130

2014 AngloGold Ashanti Ltd & B2Gold Colombia 500
2015 Mubadala Investment Co Colombia >200
2016 Minera Los Rosales S.A. Peru 200
2016 Newlox Gold Ventures Costa Rica 700
2017 Geoconsultores G&R Colombia 200
2017 Lundin Gold Inc. Ecuador 250
2019 Antioquia Gold Inc. Colombia 500
2022 Newlox Gold Ventures Costa Rica 200

>15,000 Mineiros na America Latin trabalhando com companhias

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

• Rejeitos de Costa Rica com 22,7 ppm Au 
e 100 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
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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

Planta de Re-
processamento de Rejeitos

Costa Rica

Planta de Re-processamento de Rejeitos

Costa Rica

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

79 80

81 82

83 84



8/25/2022

15

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

• Concentrações de metais em biosólidos:
 0.18 - 7.00 g/t Au na Suécia

 16.7 - 2,915 g/t Au em biosólios incinerados em Nagan,  
Japão

 US$ 4 milhões em ouro e prata em esgotos da Suiça

• Um consultório de dentista pode gerar US$ 10,000 
por ano reciclando metais de cuspideiras

Extraindo Metais de Biosolidos

Una Harcinovic (2011) ,https://workspace.imperial.ac.uk/environmentalpolicy/Public/Executive%20Summaries%202010-2011/PM/Harcinovic,%20Una.pdf
https://globalnews.ca/news/3797192/scientists-find-over-4m-worth-of-gold-and-silver-in-swiss-sewage-system/

https://core-scientific.com/what-is-dental-scrap/ 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 
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
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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 com mandioca brava 
resultaram em extração de  50-60% de ouro de um
concentrado.

Outros Usos de 
Rejeitos

Fitomineração
(Phytomining)

• Plantas podem
hiperacumular
metais de 
rejeitos

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
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Impactos dos Rejeitos nos Rios

Brasil

Rehabilitando 141 Cavas de Mineração Artesanal
no Tapajós

Open Pits Abandonados em MT
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
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A sustentabilidade da mineração 
depende da criatividade de 

nossos pesquisadores e 
engenheiros e de maior 

participação das companhias 
numa visão de longo prazo

Conclusão

A nova geração de engenheiros 
de minas e metalúrgicos deve 
prestar atenção à depósitos 

minerais pequenos, reciclagem 
de materiais e reciclagem de 

lixo e esgoto

Conclusão

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

tem que mudar isto

Conclusão
P

IB
 (

U
S

$
/c

a
p

ita
)

Rankin,W.J. (2011). Minerals, Metals and 
Sustainability. CRC Press. , Australia, 422 p., 

ANO

Conclusão

Brasil

After a strong 
recovery by 5% in 
2021, GDP growth 
is expected to 
slow significantly 
in 2022, to 0.6%, 
before picking up 
to 1.2% in 2023.

https://www.oecd.org/economy/braz
il-economic-snapshot/

2020 2030 2040 205020102000

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

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
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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

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

109 110

111 112

113 114



8/25/2022

20

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

Marcello Veiga: veigamining@gmail.com
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