
3 - MATERIAIS E MÉTODOS 

2 - OBJETIVO 

APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA EM 

PROCESSOS DE LAMINAÇÃO DE AÇO 

1 - INTRODUÇÃO 

  vêm sendo empreendidas pelas associadas visando à racionalização do uso 

de recursos hídricos, sendo a principal delas a recirculação de água que, em 2013, apresentou 

índice de 96%, o que significa que 4,7 bilhões de metros cúbicos de água circulam dentro das 

principais siderúrgicas brasileiras. Para repor a água (make-up) perdida por evaporação, respingos 

e vazamentos, é realizada a captação de água, principalmente em rios. 

Avaliar o potencial do uso da água de chuva para reposição do sistema de água (make-up) perdida 

por evaporação durante o processo de laminação de chapas grossas da empresa siderúrgica 

Usiminas, localizada no estado de Minas Gerais, na região conhecida como “Vale do Aço”. 

Para avaliação do potencial da água de chuva na laminação de chapas grossas da Usiminas 

Ipatinga, foram verificadas a quantidade de água evaporada no processo de laminação de chapas 

grossas, o potencial de acumulação de água de chuva e a qualidade da água precipitada. 

3.1 - Volume de água evaporada na laminação de chapas grossas 

Segundo o parecer técnico GEDIN 278/2007, da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) 

de Minas Gerais, a laminação de chapas grossas da Usiminas Ipatinga apresenta uma 

capacidade nominal de produção de 1.500.000 toneladas de aço por ano. 
 

Considerando-se a taxa de evaporação de 113,56 litros (ou 0,11356 m³) proposta por JOHNSON 

(2003) e a produção nominal da planta analisada, verifica-se que, empiricamente, ocorre a 

evaporação de 170.340 m³ de água por ano, ou seja, 14.195 m³ por mês. 

3.2 - Área de captação da água de chuva 

Considerou-se somente a captação da água de chuva coletada dos telhados dos galpões da área 

de laminação a quente (laminação de tiras a quente e chapas grossas), conforme demarcado na 

figura 3. Os galpões têm aproximadamente 950 metros de comprimento e 200 metros de largura, 

sendo considerados 180.000 m² como a área útil de telhado. 

3.3 - Características pluviométricas 

Para a caracterização das precipitações na região, foram usados os dados fornecidos pela 

estação meteorológica “A-511 Timóteo-MG – INMET” situada a 13 km em linha reta da laminação 

avaliada. O período dos dados são de fevereiro de 2006 a julho de 2015. 

3.5 - Qualidade da água precipitada 
A coleta da água precipitada (água de chuva) foi feita em uma residência com cobertura de telhas 

galvanizadas (100 m² de área coberta), localizada a 2 km da laminação. 
 

No dia 19 de julho de 2015, entre 22:50 e 23:30 horas, houve precipitação de 1,4 mm, o que 

proporcionou a realização de duas coletas: a primeira, com 0,5 mm e a segunda, com 1 mm de 

precipitação. As amostras foram armazenadas em recipientes apropriados e levadas para análise 

no dia seguinte, às 09:00 horas, em um laboratório de análise de águas reconhecido pela Rede 

Metrológica de Minas Gerais e com certificado ISO/IEC 17025:2005. 

4 - RESULTADOS 

De posse da capacidade nominal de produção do setor de chapas grossas (1.500.000 t/ano), do 

volume mensal de água evaporada (14.195 m³), da área coberta dos galpões (180.000 m²), das 

médias de precipitações mensais e das equações utilizadas na norma ABNT NBR-15527, calculou-

se, através da Tabela 1, o percentual médio de ressuprimento de 73,1% de água proveniente de 

chuva em função das perdas deste insumo por evaporações na referida laminação. 
 

Em relação ao armazenamento, estipulou-se a construção de um reservatório com volume de 

15.000 m³, visto que a Tabela 1 também evidencia um volume médio mensal captável de 17.805 m³ 

de água pluvial. Ainda, há meses em que o percentual médio desta água é superior à precipitação 

média, gerando sobra de água no sistema e possíveis reaproveitamentos em outras áreas. 

4.1 - Dimensionamento do reservatório e volume captável de água de chuva 

4.2 - Qualidade da água de chuva precipitada 

3.4 - Dimensionamento do reservatório 

Onde: 

S(t) é o volume de água no reservatório no tempo t; S(t-1) é o volume de água no reservatório no 

tempo t-1; Q(t) é o volume de chuva no tempo t; D(t) é a demanda no tempo t; V é o volume do 

reservatório fixado; C é o coeficiente de escoamento superficial (utilizado 0,85 telha metálica). 

5 - CONCLUSÕES 
A realização deste estudo mostrou que a captação de água pluvial para uso industrial atende aos 

requisitos da norma ABNT NBR-5527 e é suficiente para efetuar a reposição de água evaporada no 

processo de laminação de chapas grossas, ou seja: em sete meses do ano (de janeiro a abril, e de 

outubro a dezembro) a captação de água de chuva suficiente; em dois meses (maio e setembro) a 

demanda foi atendida parcialmente e, por três meses (junho, julho e agosto), a captação de água 

se mostrou insuficiente, sendo necessário repor a água do sistema pelo meio convencional. 
 

Embora não mencionada, uma análise de viabilidade de se construir um reservatório pluvial de 

15.000 m³ (ex. 50m x 30m x 10m) pode se tornar inviável ao se levar em consideração somente os 

custos atuais de tratamento e distribuição do insumo. Porém, ao se aplicar os conceitos e 

recomendações de boas práticas de Governança Corporativa, o cenário pode se tornar favorável à 

empresa, uma vez que este quesito é avaliado e verificado no mercado de capitais por acionistas 

nacionais e estrangeiros. Outras opções seriam o armazenamento da água captada no reservatório 

central da usina (geralmente um lago artificial) ou a sua distribuição pelos centros de recirculação 

de água, alternativas estas a serem avaliadas em outros estudos. 
 

Por fim, pode-se concluir que o uso da água de chuva na laminação de chapas grossas aumenta a 

segurança operacional de forma sustentável. 

6 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Luciano Silva1; Carlos B. Martinez2; Augusto E. C. Palomino3; Heitor C. Brito4 

1 - Professor no IFMG, aluno regular no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil – luciano.silva@ifmg.edu.br 

2 - Professor no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil - martinez@cce.ufmg.br  

3 - Aluno regular no Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil – aecaballerop@yahoo.com.br 

4 - Professor no IFMG – Instituto Federal Minas Gerais – heitor.cardoso@ifmg.edu.br 

Tabela 1: Dimensionamento do reservatório e volume captável de água de chuva 

Figura 1: Processo de laminação de chapas grossas 

A redução de custos operacionais tem sido um 

diferencial competitivo entre as indústrias de 

forma geral e os sistemas hídricos sustentáveis 

permitem, além de redução de custo, uma 

maior segurança operacional da planta 

industrial. A maior parte da água utilizada no 

processo siderúrgico é devida à necessidade 

de refrigeração de equipamentos e materiais 

processados. Tal característica tem exigido das 

empresas implementos de medidas que 

aumentem o volume de água reciclada em 

seus processos. Segundo o Relatório de 

Sustentabilidade 2014 do Instituto Aço Brasil, 

diferentes iniciativas 

A laminação é uma das etapas finais do processo siderúrgico, onde se realiza a conformação 

mecânica. Esta etapa consiste em modificar a seção transversal do material em processo pela sua 

passagem entre dois cilindros paralelos, que giram em sentidos opostos, com a mesma velocidade 

inicial. 

Figura 2: Processo de laminação a quente 

Geralmente a laminação a 

quente de aços começa com 

temperaturas da ordem de 1.100 e 

1.300ºC e termina com temperaturas 

entre 700 a 900ºC. Segundo 

JOHNSON (2003), evaporam-se 30 

galões (113,56 litros ou 0,11356 m³) 

de água por tonelada de chapa 

grossa produzida. 

Figura 3: Vistas do telhado dos galpões da laminação a quente da Usiminas, em Ipatinga/ MG 

O modelo utilizado no dimensionamento foi o método de simulação descrito no anexo A.2 da 

norma ABNT NBR-15527. Este método é uma adaptação do Método de Rippl, também descrito 

na mesma norma. 

1 - Parâmetros com Competência Reconhecida pela Rede Metrológica de Minas Gerais; 2 - Standard Methods for Examination of Water and 

Wastewater 22. ed., 2012; 3 - A incerteza expandida relatada é baseada em uma incerteza padronizada combinada, multiplicada por um fator de 

abrangência k=2, para um nível de confiança de aproximadamente 95%; 4 – P/A = Presença/ Ausência; 5 - South African Water Quality Guidelines 

volume 3 Industrial Water Use Second Edition, 1996. uH = Unidade Hazen (mg Pt-Co/L); uT = unidade de Turbidez. 

Tabela 2: Qualidade da água de chuva precipitada 

A análise laboratorial de qualidade da água coletada indica que há presença de coliformes nas 

duas amostras estudadas. Como a finalidade deste insumo é para utilização industrial no processo 

de laminação a quente, tal parâmetro se torna irrelevante, não sendo avaliado conforme USEPA 

(1979). Na amostra de 0,5mm, a cor aparente e os sólidos suspensos totais também se 

apresentaram superiores ao das normas de referência. Tal fato pode ser explicado pela ausência de 

precipitações relevantes nos 30 dias anteriores à coleta das amostras, resultando no acúmulo de 

poeiras, fezes de aves, dentre outros. 
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