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Novo estudo sobre empresas mineiras alerta para a falta 
de atenção à qualidade da água 
 
Baixar o Artigo de Investigação completo  

 
Novo estudo da Responsible Mining Foundation (RMF) revela que as empresas mineiras 
estão, em grande medida, a falhar na divulgação de informação acerca dos seus impactos 
na qualidade da água, uma questão de importante interesse público, mas com pouco ou 
nenhum efeito na sua capacidade operacional. Ao mesmo tempo, as preocupações 
operacionais com o abastecimento de água significam que as empresas são mais 
propensas a relatar os seus níveis de consumo de água. Outros sectores e utilizadores de 
água a jusante das explorações mineiras precisam de saber em que medida a qualidade e 
a quantidade dos seus recursos hídricos estão a sofrer o impacto da mineração, e os 
investidores, financiadores e clientes das empresas mineiras querem saber como estão 
estas a lidar com os seus riscos relacionados com a água. Sendo assim, porquê a falta de 
informação sobre os impactos na qualidade da água? 
 
Os resultados do Relatório RMI Report 2020 sobre a água revelam que, embora as 
preocupações operacionais das empresas mineiras de grande escala com o abastecimento de 
água promovam um relato mais regular dos níveis de consumo de água, as empresas têm 
negligenciado em grande medida a divulgação pública de dados localmente relevantes sobre a 
qualidade da água. 
 
Entre as 38 empresas mineiras de grande escala avaliadas, a pontuação média é de apenas 
13% em relação ao acompanhamento e divulgação da qualidade da água a jusante das suas 
explorações, em comparação com uma pontuação média de 60% quanto ao acompanhamento e 
divulgação dos seus níveis de consumo de água. 
 
A carência de acompanhamento e relato sobre a qualidade da água contrasta com o facto de a 
maior parte das análises de materialidade geradas pelas empresas mineiras identificar a 
qualidade e a quantidade da água como questões prioritárias. Tal põe em causa o valor dessas 
análises de materialidade, muitas vezes limitadas à importância única de uma questão para as 
próprias empresas, em vez do destaque mais geral da questão para outras partes interessadas. 
 
A qualidade da água é de importância primordial para as partes interessadas locais em torno 
das explorações mineiras, incluindo outros sectores, as comunidades afetadas e os 
ecossistemas. O Relatório RMI Report 2020 mencionou alguns exemplos de empresas que 
apresentam práticas proeminentes, fornecendo dados pormenorizados sobre monitorização da 
qualidade da água proveniente de massas de água a jusante das descargas das suas 
explorações. Em alguns casos, tais divulgações também revelam quando e onde os níveis de 
qualidade desceram abaixo dos limites regulamentares. Um relato com esse grau de pormenor e 
oportunidade acerca dos níveis de qualidade da água deveria ser a norma, não se aplicando 
apenas quando existe regulamentação. 
 
Ao relatar os níveis de qualidade da água a jusante dos seus pontos de descarga, bem como de 
qualidade da própria descarga, as empresas podem demonstrar responsabilidade pelo seu 
papel no ecossistema mais geral e pelo seu contributo para o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) 6 das Nações Unidas sobre Água Limpa e Saneamento e, em especial, para 
a meta de redução da poluição da água e da propiciação de uma reutilização segura da água. 

https://www.responsibleminingfoundation.org/app/uploads/PT_Research-Insight_Water_April-2020.pdf
https://2020.responsibleminingindex.org/pt
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Acerca da Responsible Mining Foundation 
 
A Responsible Mining Foundation (RMF) é uma organização de investigação independente que 
incentiva a melhoria contínua da mineração responsável em todo o sector através do 
desenvolvimento de ferramentas e estruturas, da partilha de dados de interesse público e da 
facilitação de um envolvimento informado e construtivo entre empresas mineiras e outras partes 
interessadas. A Fundação não aceita financiamento ou outras contribuições da indústria mineira. 
 
ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE 
 
O Relatório RMI Report tem finalidades meramente informativas e não visa servir de material 
promocional sob nenhum ponto de vista. O relatório não se destina a facultar recomendações ou 
conselhos contabilísticos, jurídicos, fiscais ou de investimento, nem pretende constituir uma 
oferta ou solicitação de compra ou venda de qualquer instrumento financeiro. A isenção de 
responsabilidade completa está disponível no sítio web do Relatório RMI Report. 

Descarregue o Artigo de Investigação completo aqui 
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