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Houve tempo, em que recebí-
amos cases sócio-ambientais, 
para publicação no Anuário 
de Sustentabilidade em 
Mineração da In The Mine e 
ficávamos bastante decepcio-
nados. Quando não eram ações 
simplistas, invariavelmente ilus-
tradas com a foto de uma ave da 
fauna brasileira, eram programas 
meramente corporativos, com 
benefícios indiretos, e bastante 
restritos, junto à comunidade 
local. Isso mudou, e para melhor. 
E os cases publicados a seguir 
são exemplares nesse sentido. 
Em sintonia com a sociedade, 
que passou a ser muito mais 
exigente, as mineradoras trilham 
agora caminhos menos óbvios 
em matéria de Sustentabilidade.
Não são mais ações isoladas 
e pontuais. Há, sem dúvida, 

uma integração maior com o 
processo de produção – o que 
é importante para garantir sua 
continuidade ao longo dos 
anos. Nos exemplos publicados 
a seguir, ficam evidentes dois 
focos principais. O primeiro 
deles é o desenvolvimento de 
rotas tecnológicas a, um só 
tempo, importante (em pelo 
menos um caso, decisivo) para 
a produção e também para a 
sustentabilidade da operação.
Dois cases são significativos 
por terem eliminado a neces-
sidade de construção de barra-
gens – o que é sempre crítico 
do ponto de vista ambiental e 
mais ainda depois da tragédia 
em Mariana (MG). Há o caso 
também de geração de energia 
no próprio processo, outro as-
pecto fundamental na equação 
de custos de qualquer projeto. 
E a própria estruturação de hor-
tas comunitárias não deixa de 
ter seu caráter técnico, acres-
centando ao legado histórico as 
práticas sustentáveis.

O segundo foco é, sem dúvi-
da, o educacional. E, nesse 
caso, a evolução, em relação 
aos programas apresentados 
no passado, é o da concepção 
pedagógica das várias ações. As 
propostas vão além da forma-
ção de quadros técnicos locais 
(o que não deixa de ter sua im-
portância) e se orientam para a 
conscientização do histórico e 
da cultura das regiões que a 
operação compartilha com as 
comunidades de entorno. 
Desse modo, centros de cultu-
ra e museus tão importantes 
em grandes centros urbanos 
tornam-se referenciais impres-
cindíveis em localidades mais 
afastadas, não somente para as 
crianças, mas também para to-
dos aqueles que, embora adul-
tos, por falta de oportunidade, 
não tiveram acesso até então a 
bens culturais mais elaborados.

UMA EVOLUÇÃO
CONSISTENTE
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A ArcelorMittal Mineração atua 
em duas minas no Estado de 
Minas Gerais (Bela Vista de 
Minas e Itatiaiuçu). Uma ini-
ciativa recente da empresa foi 
reconhecida no ano passado 
como prática sustentável e de 
destaque no estado pelo Banco 
de Boas Práticas Ambientais 
da Federação das Indústrias de 
Minas Gerais (Fiemg). Trata-se 
de um método que resolveu um 
antigo dilema da ArceloMittal 
para garantir a continuidade 
das operações na região: como 
aproveitar o itabirito local, com 

ARCELOMITTAL

EMPILHAMENTO DRENADO
Solução inovadora 
possibilitou 
aproveitamento 
e concentração 
de itabirito sem 
utilização de 
barragens

o uso do sistema de concentra-
ção de minério, sem uma barra-
gem de contenção. 
Em parceria com uma consul-
toria especializada, técnicos 
da ArcelorMittal Mineração 
criaram um método inovador 
de disposição de rejeitos em 
pilhas. Inicialmente, por meio 
do desaguamento em baias de 
decantação e, posteriormente 
aprimorado, para dispor em 
cavas inativas, otimizando a 
operação e ajudando, ainda, a 
recarga do lençol freático. 
Esse projeto é resultado da 

busca constante  por alterna-
tivas que tornem a rotina de 
trabalho e os processos mais 
seguros na mineração. É um 
tipo  inovador de tecnologia e 
pouco usado no setor da mine-
ração. É importante destacar 
que a mineradora dispõe de 
mais de uma cava e existe uma 
intercalação na disposição dos 
rejeitos, com uma metodologia 
de espigotamento que garante 
boa drenagem antes da retoma-
da para o empilhamento. 
O rejeito passa por uma de-
cantação natural, sem riscos 

para o meio ambiente, e a 
água recuperada é reutilizada 
no processo. Os rejeitos são 
posteriormente dispostos em 
pilhas num formato especial, 
para a drenagem final. Essa 
metodologia foi denominada 
de “Empilhamento Drenado”. 
Nesse método, os riscos são 
minimizados em função do 
sistema de drenagem interno. 
Esse empilhamento permite 
que a disposição do rejeito não 
seja classificada como barra-
gem, exatamente pelo baixo 
risco associado.



38 inthemine | maio | junho

minecases

O espaço Estação Ciência, 
criado pela Anglo American 
em Conceição de Mato Den-
tro (MG), extrapola o objetivo 
corporativo de envolver as co-
munidades situadas na área de 
influência do Minas-Rio, ope-
ração de minério de ferro da 
companhia. Ele foi concebido 
com a proposta inovadora de 
disseminar o conhecimento do 
histórico de ocupação da re-
gião do Médio Espinhaço e sua 
biodiversidade para, a partir 
daí, influenciar positivamente 
o desenvolvimento susten-
tável da região. Também tem 
caráter educativo, tanto para 
estudantes das escolas locais, 
quanto para visitantes de uma 
maneira geral. 

ANGLO AMERICAN

ESTAÇÃO CIÊNCIA DO MINAS-RIO

Espaço torna-se 
referência em 
Conceição do Mato 
Dentro (MG) com 
proposta inovadora 
de educação e 
conscientização

Não é à toa, por exemplo, que, 
desde 2016 o Estação Ciência 
passou a oferecer, além do ro-
teiro de visitação permanente, 
roteiros de visita temporários, 
com exposições sobre o cerra-
do, arqueologia e biodiversida-
de, por meio da parceria com 
o Museu de Ciências Naturais 
da Pontíficia Universidade 
Católica de Minas Gerais, que 
também é a responsável pela 
curadoria do espaço.
O objetivo é o de proporcio-
nar aos visitantes vivências e 
aprendizagem sobre a natureza, 
a cultura e o modo de vida da 
região. As exposições são bas-
tante interativas e as oficinas, 
educativas. Na exposição de 
arqueologia, por exemplo, os 
alunos conheceram como era a 
vida do homem da pré-história, 
podendo, inclusive, fazer pintu-

ras rupestres em uma caverna 
que foi montada na Estação 
Ciência e realizar escavações 
arqueológicas em um sítio “arti-
ficial” contendo réplicas de os-
sos de animais pré-históricos. 
O local abriga um acervo me-
morialístico da cultura e da 
paisagem local em cinco nú-
cleos. Em um espaço interativo, 
o visitante é convidado a co-
nhecer a história da ocupação 
pré-histórica e histórica na re-
gião, através de uma espécie de 
“túnel do tempo” e exposição 
de artefatos que demonstram 
a presença do homem há mais 
de 10 mil anos. O espaço conta, 
ainda, com anfiteatro, auditório, 
salas de reunião, área para ofi-
cinas educativas, viveiro de mu-
das, borboletário, laboratório de 
reprodução de borboletas e um 
jardim de campo rupestre, que 
é um projeto-piloto voltado à 
reabilitação de áreas degrada-
das com espécies nativas. 

A construção do próprio espa-
ço também é exemplar. Todo o 
calçamento foi feito com blocos 
produzidos a partir do rejeito de 
minério de ferro, as portas e 
janelas são todas de madeira 
de reflorestamento, a ilumina-
ção externa utiliza enegia solar 
e, para irrigação dos jardins, 
foram instalados coletores de 
água da chuva.
O Estação Ciência Anglo Ame-
rican tornou-se realmente um 
centro de referência em edu-
cação ambiental, patrimonial 
e sustentabilidade em Con-
ceição do Mato Dentro (MG) 
e região. Apenas em 2016, 
foram recebidos 4.900 visitan-
tes, sendo, aproximadamente, 
2.500 alunos e professores 
para as exposições temporá-
rias. Desde a inauguração em 
2014, o espaço recebeu cerca 
de 15 mil visitantes.
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A CBA – Companhia Brasileira 
de Alumínio, desenvolveu, ao 
longo dos anos, processos 
específicos de reabilitação e 
recuperação de áreas minera-
das para extração de bauxita. 
Com equipe própria e em par-
ceria com universidades, como 
as federais de Lavras e Viçosa 
(UFV e UFLA), com quem de-
senvolve quatro grandes linhas 
de pesquisa (solo, hidrologia, 
flora e fauna), a CBA esta-
beleceu modelos próprios de 
restauração do solo que aten-
dem suas operações em Minas 
Gerais, na região de Miraí e em 
Poços de Caldas.

CBA

REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO

O trabalho na CBA 
é orientado tanto 
no sentido de 
recomposição de 
vegetação nativa, 
quanto para o cultivo 
agrícola e pastagens
 

Os projetos avaliam a efetivi-
dade da reabilitação e restau-
ração dessas áreas, propondo 
soluções para sua qualifica-
ção, por meio da análise de 
bioindicadores, como banco de 
sementes do solo, regeneração 
natural, mortalidade de mudas 
e produção e decomposição de 
serapilheira (camada forma-
da pela deposição e acúmulo 
de matéria orgânica morta).O 
trabalho é orientado tanto no 
sentido de recomposição de 
vegetação nativa, quanto para 
o cultivo agrícola e pastagens.
Os modelos levam em conta as 
características da mineração de 
bauxita em Minas Gerais, onde 
o mineral se encontra em topos 
dos morros e meia encostas, 
em camadas rasas e de fácil e 
rápida extração, realizando-se 
em seguida a reabilitação.

Inicialmente, são construídas 
as vias de acesso e então é 
feita a remoção da vegetação 
e do solo que cobre o miné-
rio. A camada de solo rico em 
matéria orgânica é retirada e 
armazenada. 
Assim que a mineração é en-
cerrada, inicia-se a reconfor-
mação topográfica, que con-
siste na suavização do terreno 
para que volte a ter a configu-
ração o mais próxima possível 
da original, e a descompacta-
ção do solo, que irá facilitar o 
desenvolvimento das plantas. 
Em seguida, é recolocado o 
solo rico em matéria orgânica 
e implantado um novo sistema 
de drenagem. Por fim, faz-se a 
correção de acidez, fosfatagem 
e adubação do solo, preparan-
do-o para o plantio, que pode 
ser de espécies nativas da 
Mata Atlântica, café, eucalipto 
ou pastagem. Toda área utiliza-
da para mineração é devolvida 
reabilitada e já produzindo em 
média com 3 ou 4 anos.

Em Poços de Caldas, ocorrem 
os chamados “campos de al-
titude”, uma das fisionomias 
vegetais da Mata Atlântica, 
muito comuns na região. A re-
abilitação das áreas mineradas 
nesses ambientes é realizada 
por meio de técnicas pioneiras 
específicas, desenvolvidas a 
partir de uma parceria entre 
a CBA e um doutorando da 
Universidade Federal de Lavras 
(UFLA). O compromisso da CBA 
é deixar o terreno melhor do 
que o encontrado. E todos os 
produtores rurais responsáveis 
pelos terrenos reabilitados são 
orientados sobre cuidados e 
boas práticas para a manuten-
ção do solo e das plantações
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A Copebras, empresa da CMOC 
International Brasil, possui 
em sua operação de fosfatos, 
em Catalão (GO), um processo 
de cogeração de energia que 
consiste no aproveitamento de 
energia térmica, resultante de 
um processo de geração de va-
por, que é utilizado para geração 
de energia elétrica. Com o pro-
cesso, a empresa reduz a com-
pra de energia elétrica em cerca 
de R$ 2,2 milhões por mês.
A produção do ácido sulfúrico, 
na etapa da queima de enxo-
fre, gera uma corrente de gás 
muito quente, com aproxima-
damente 1100 °C. A energia 
contida nessa corrente gasosa 

CMOC

ENERGIA E SENSIBILIZAÇÃO ESCOLAR
CMOC reduz 
consumo de energia 
em Catalão (GO) e 
patrocina método 
inovador de ensino 
em Cubatão (SP)

é absorvida em uma caldeira, 
gerando vapor de alta pres-
são. Grande parte desse vapor 
alimenta o sistema de turbo-
-gerador, movimentando uma 
turbina a velocidade de 6500 
rpm, que transforma a energia 
cinética em energia elétrica. 
Hoje, 35% da energia elétrica 
utilizada nas operações da 
Copebras em Catalão e Ouvidor 
(GO) é gerada internamente.

QUERÔ NA ESCOLA 

Apoiado pela CMOC Interna-
tional Brasil no município de 
Cubatão (SP), o projeto “Que-
rô na Escola” tem o objetivo 
de estimular a utilização do 
audiovisual por alunos e pro-
fessores, como ferramenta de 
aprendizagem, tornando assim 
o ensino mais atraente e con-

tribuindo para a permanência 
do aluno na escola.  A finalida-
de é incentivar os alunos, por 
meio de filmes e curtas-me-
tragens, a buscar aprendizados 
além do currículo tradicional.
Atualmente, o projeto é aplica-
do em Cubatão, e anualmente, 
são sensibilizados cerca de 
1200 alunos, todos de oitavos 
anos das 10 escolas públicas 
do município. O projeto recebeu 
no ano passado 221 profissio-
nais da rede pública de ensino, 
mobilizando professores, ges-
tores educacionais e diretores. 

A CMOC International Brasil 
apoia financeiramente o proje-
to e acompanha a evolução das 
atividades por meio de visitas 
e conversas periódicas com a 
coordenação do projeto, alunos 
e professores. Para 2017, a 
CMOC está focada em aumen-
tar a visibilidade do projeto 
com o objetivo de atrair mais 
parceiros para essa iniciativa 
social. Além desse, a CMOC 
também apoia outros cinco 
projetos na região de Cubatão.
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NÚMEROS DE 2016

1044 ALUNOS
SENSIBILIZADOS

594 INTERESSADOS
EM PARTICIPAR

265 ALUNOS
ABSORVIDOS PELO PROJETO

221 PROFISSIONAIS
DA REDE DE ENSINO 
ESTIMULADOS

08 MESES 
DE ATIVIDADES

32 AULAS 
AULAS REALIZADAS

55 ROTEIROS
APRESENTADOS

10 PROFISSIONAIS
DIRETAMENTE ENVOLVIDOS

10 CURTINHAS
PRODUZIDOS

06 PRÊMIOS
ENTREGUES

45 MIL VOTOS
DURANTE VOTAÇÃO 
POPULAR

10 MILHÕES
DE VIEWS NO YOUTUBE

96 HORAS
DE ATIVIDADES

18 HORAS
DE FORMAÇÃO DE NOVA 
EQUIPE
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IMERYS

HORTA COMUNITÁRIA EM IPIXUNA DO PARÁ

Em seus projetos sociais, as 
noções da sustentabilidade 
caminham lado a lado com 
a educação e o fomento 
à geração de renda das 
comunidades. Um exemplo 
disso é o projeto Horta 

Comunitária executado no 
município de Ipixuna do Pará, 
onde a empresa possui duas 
minas de extração do minério. 
O projeto Horta Comunitária 
visa promover a produção de 
alimentos saudáveis, livres de 
produtos químicos, com alto 
valor nutricional e baixo custo 
para as comunidades.  Median-
te orientação didático-pedagó-
gica e junto com ações de edu-
cação alimentar, desde 2011 
o projeto busca a melhoria da 
saúde e da qualidade de vida 
das populações, em especial 
crianças e jovens em idade es-
colar. O que é produzido é con-
sumido na merenda escolar, no 
dia a dia da população e hoje, 
graças à expansão do projeto, 
já consegue ser vendido nas 
feiras livres locais e revendi-
do para a própria mineradora, 
onde é inserido na alimentação 
dos colaboradores.

A iniciativa parte de uma parceria 
entre a mineradora e as escolas 
da região, cujo objetivo também 
é levar conscientização ambien-
tal às comunidades, mostrando 
que é possível o desenvolvimen-
to verdadeiramente sustentável 
por meio de ações simples tra-
balhadas em conjunto.
Mais do que espaços de produ-
ção de hortaliças e frutas como 
pitaya, mamão, feijão, coentro 
(cheiro-verde), cebolinha, cou-
ve, berinjela e outros, as hortas 
também são tidas como espa-
ços de aprendizagem para as 
crianças no ensino de discipli-
nas como ciências e matemáti-
ca. São verdadeiros espaços vi-
vos de ensino onde professores 
e alunos aprendem com o que a 
natureza oferece a todos.
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Bom exemplo perante o Gru-
po Imerys, no ano de 2015, o 
projeto foi vencedor do Desafio 
Sustentável, premiação que re-
conhece as boas práticas entre 
todas as unidades da empresa 
no mundo. Em 2016, as hortas 
existentes nas comunidades 
do entorno das duas minas 
localizadas em Ipixuna do Pará 
atenderam quase 500 pessoas.
A evolução da iniciativa é 
resultado de um trabalho co-
letivo permanente. Dentro da 
horta, com o plantio, manuten-
ção e colheita das pequenas 
plantações, ou fora dela, com 
a participação em palestras e 
encontros de aprendizado, mo-
radores, empresa e comunida-
des escolares se mantiveram 
unidas em prol da sustentabi-
lidade e do conhecimento por 
meio da natureza.

Respeito ao meio 
ambiente é um dos 
principais valores 
da Imerys. Atrelar 
o desenvolvimento 
socioeconômico à 
sustentabilidade faz 
parte da estratégia 
da empresa de 
origem francesa 
que promove o 
beneficiamento de 
caulim há pouco 
mais de 20 anos no 
Estado do Pará. 
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As técnicas de nucleação são 
amplamente utilizadas para 
a recuperação de ambientes, 
uma vez que permitem o au-
mento da biodiversidade local, 
seguindo as etapas naturais de 
sucessão ecológica da floresta 
nativa, onde os núcleos criados 
atraem a biodiversidade das 
áreas circundantes. Na Kinross 
Brasil Mineração, localizada em 
Paracatu, Noroeste de Minas 
Gerais, essas técnicas estão 
sendo utilizadas para a recupe-
ração de áreas de empréstimo 
(exploração de silte e argila). 
O objetivo é favorecer o con-
trole da erosão e o estabe-
lecimento da vegetação. Ao 
longo dos núcleos de galharia 
dispostos em curvas de nível 
(curvas de nível verde), se-
mentes viáveis de espécies 
lenhosas são introduzidas e 
encontram condições favorá-
veis para o desenvolvimento, 
enquanto as espécies da fauna 
são atraídas e atuam como po-
linizadores e dispersores. 

KINROSS

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Kinross utiliza 
curvas de nível 
verde como técnica 
de nucleação 
para potencializar 
biodiversidade local 
em Paracatu (MG)

O experimento foi instalado em 
uma área de 5,0 ha que, após 
a exploração de silte e argila, 
foi preparada para o plantio de 
mudas, com recobrimento de 
alguns trechos com a camada 
superior do solo original (top-
soil) que foi retirado antes da 
exploração e armazenado para 
esta finalidade. O processo de 
recobrimento do material ex-
posto foi feito associado a ter-
raplenagem, estabilizando to-
pograficamente o terreno a fim 
de evitar processos erosivos. 

Há três anos, diversas téc-
nicas de nucleação foram 
implantadas na área: plan-
tio de 500 mudas nativas 
típicas do bioma Cerrado; 
instalação de poleiros artifi-
ciais para atrair a avifauna; 
e implantação de curvas de 
nível verde, perpendiculares 
à declividade do terreno, de 
material lenhoso oriundo 
da supressão vegetativa em 
áreas industriais, devida-
mente licenciadas. 
As avaliações são realizadas 
mensalmente. No plantio direto 
de mudas nativas, a avaliação é 
realizada através da mensura-
ção da altura de cada plântula. 

Na avaliação da transposição 
de solo são contabilizadas as 
plântulas emergentes, clas-
sificando-as de acordo com o 
hábito (ervas, árvores, lianas), 
enquanto nos núcleos de ga-
lharias (curvas de nível verde) 
observa-se a ocorrência de 
vestígios que indicassem o 
acesso de animais (pegadas, 
fezes, pelos), bem como propá-
gulos por esses dispersados e 
estabelecimento de vegetação 
arbustivo-arbórea. 
Já foi possível constatar que o 
plantio de espécies nativas e o 
estabelecimento de núcleos de 
galharia na forma de curvas de 
nível verde foram os métodos 
mais promissores para o sucesso 
do projeto de recuperação de área 
degradada. Por fim, estas técnicas 
de nucleação utilizadas represen-
tam um avanço em modelos de 
restauração, expressando o forte 
caráter ético com a conservação e 
manejo das paisagens. Os núcleos 
formados mostram que pequenas 
interferências a nível local e de 
contexto, promovem conectivida-
de e integração das áreas naturais 
e produtivas, tornando o processo 
de restauração ecológica mais 
eficiente quando comparado aos 
métodos tradicionais.
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A Mina Braúna, primeira mina 
de diamantes em fonte primá-
ria da América do Sul, de pro-
priedade da Lipari Mineração, 
está localizada no semiárido 
baiano, uma das regiões mais 
carentes de água. Diante dessa 
realidade, a empresa incorpo-
rou à sua política organizacio-
nal premissas para minimizar 
a demanda por esse recurso 
em sua operação. A Lipari vem 
utilizando na Mina Braúna um 
dos mais modernos sistemas 
de reaproveitamento de água 
do mercado, composto por es-
pessador e decanter (centrífuga 
horizontal), que recupera mais 
de 95% da água do processo 
de beneficiamento do minério 
e dispensou a construção de 
barragem de rejeito. 
O espessador recebe todo o 
rejeito fino (fração <0,3mm) 
da planta de beneficiamento, 
sendo responsável pela sedi-
mentação das partículas sóli-

LIPARI MINERAÇÃO

REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA

Lipari Mineração 
investe em 
tecnologia com 
recuperação 
superior a 95% 
e eliminação da 
barragem de rejeito

das suspensas na água. Grande 
parte da água é recuperada 
nesse equipamento. O sóli-
do sedimentado no fundo do 
espessador “underflow” (com 
58% de umidade) é, então, 
bombeado para a centrífuga, ao 
invés de barragem de rejeitos, 
como acontece na maioria dos 
projetos de mineração.

A centrífuga decanter tem 
como principal função separar 
o sólido da água, otimizando o 
reaproveitamento de água. Esse 
processo vem sendo utilizado 
em diversos segmentos indus-
triais, porém, no tratamento de 
rejeitos de mineração, é algo 
inovador. A Lipari é a pioneira 
na utilização da centrífuga 
no setor de mineração e vem 
obtendo excelentes respostas. 
“Os resultados obtidos através 
de estudos internos de balanço 
hídrico mostram que o rea-
proveitamento de água após o 
comissionamento da centrífuga 
é superior a 95%. Utilizando 
esse sistema de recuperação 
de água, conseguimos operar 
a nossa planta de beneficia-
mento industrial captando a 

mesma quantidade de água do 
rio Itapicuru que foi utilizada 
na fase de pesquisa mineral, 
com a planta piloto”, destaca 
o coordenador de Processos da 
Mina Braúna, Virgílio Neri.
Segundo Neri, além de atender 
aos requisitos legais, estar 
conectado com às causas de 
sustentabilidade e ter uma 
excelente relação custo/bene-
fício, o sistema de separação 
mecânica de misturas de sóli-
dos e líquidos, através da uti-
lização da centrífuga decanter, 
é essencial para uma atuação 
competitiva dentro do atual 
cenário da mineração. Para 
ele, este sistema minimiza o 
impacto e diminui o risco de 
desastres ambientais, além de 
proporcionar menor custo de 
construção, operação e manu-
tenção quando comparado com 
a barragem de rejeito. Além 
disso, propicia a separação de 
uma água bem clarificada, com 
ausência de partículas.
Com uma capacidade de pro-
cessamento de 2.400 t/dia do 
minério Kimberlito, a planta 
de beneficiamento gera em 
torno de 12 a 18 toneladas de 
rejeito por hora. Já a centrífu-
ga adquirida tem capacidade 
de processar cerca de 24 t de 
rejeito por hora. “Temos tido 
total satisfação com a nova so-
lução e acreditamos que, num 
futuro próximo, com as devidas 
adequações que cada projeto 
exige, essa nova tecnologia po-
derá alcançar um maior espaço 
no segmento da mineração”, 
conclui o coordenador.
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SAMA

A Sama Minerações Associadas 
tem sua planta minero-meta-
lúrgica instalada no município 
de Minaçu (GO), a cerca de 3 
km da área urbana, o que traz 
um impacto visual grande para 
a comunidade. Uma das prin-
cipais premissas gerenciais 
da Sama é a responsabilidade 
socioambiental. Diante deste 
fato, a recuperação de áreas 
degradadas é um dos passivos 
mais visados e monitorados por 
seus stakeholders. 
A formação de cobertura ve-
getal não é tarefa fácil, prin-
cipalmente em ambientes que 

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Procedimentos 
adotados pela 
Sama, além 
de assegurar 
o controle 
da erosão,  
agregaram 
fatores estéticos, 
geotécnicos e 
de segurança 
ambiental 

apresentam solos com baixa 
fertilidade e com falta ou pouca 
distribuição de elementos es-
senciais para o desenvolvimen-
to de espécies vegetais. Os so-
los da região são classificados 
como solo residuais de rochas 
ultramáficas e possuem vários 
fatores limitantes para a im-
plantação de cobertura vegetal, 
principalmente pela abundância 
de elementos como Fe, Al e Ni. 
A fim de desenvolver técnicas 
e métodos que demonstrem 
eficiência para a formação da 
cobertura vegetal, foram reali-
zados 4 testes com diferentes 
preparos de solo, composições 

Desenvolvimento radicular das espécies.

Fechamento da área 1T.

(*) Luciana Dorneles Braga é Geóloga e Chefe do Planejamento de Lavra da Sama. Rodrigo Ordone de Oliveira 
é Biólogo e Engenheiro de Meio Ambiente, Consultor da empresa

de sementes e insumos agríco-
las para o plantio de herbáceas 
e forrageiras nomeados de 1T, 
2T, 3T e 4T. Os testes foram 
importantes para a escolha e 
efetivação de procedimentos 
para recuperação de áreas de-
gradadas e gestão de paisagens 
aplicadas nas pilhas de estéril 
e rejeito da mina Cana Brava e, 
além de assegurar o controle 
dos processos erosivos, agrega-
ram fatores estéticos, geotécni-
cos e de segurança ambiental à 
operação da empresa.

RESULTADOS E 

DISCUSSÕES

O estudo trouxe melhoria dos 
resultados que evidenciaram 
que a fertilidade dos solos de 
cobertura é um fator limitante 
para a formação vegetal nas pi-
lhas de estéril e rejeito da Mina 
de Cana Brava.
Os testes apresentaram su-
cesso na formação vegetal 
pela seleção de solos de co-
bertura utilizados, oriundos de 
decapeamento. Vale salientar 
que as adubações de plantio e 
cobertura somadas resultaram 
em um efeito considerável 
para o fechamento das áreas, 
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garantindo que as sementes 
plantadas gerassem descen-
dentes férteis para as áreas 
com ciclos de vida de cada es-
pécie. A utilização de fosfato 
decantado Ca3PO4 e o calcário 
dolomítico CaCO3 demonstrou 
ser consideravelmente mais 
eficiente para o plantio, pois 
a homogeneidade de germina-
ção e diversidade de espécies 
mostrou a eficácia do teste 1T. 
Houve a promoção na melhoria 
na qualidade dos solos em to-
dos os testes, além dos mes-
mos promoverem economia 
operacional e intervenções 
nas pilhas.

CONCLUSÃO

Para a Sama, o mais importan-
te é garantir que o manejo e 
condicionamento das áreas de-
gradadas  tenha a formação de 
cobertura vegetal para as pilhas 
de estéril da Mina Cana Brava, 
em Minaçu (GO). Neste sentido, 

o teste 1T foi o que apresentou 
melhor resultado na formação 
de cobertura vegetal da pilha, 
evidenciado pelo enraizamento 
e emissão de sementes das 
espécies utilizadas.

Por: Luciana Dorneles Braga e Rodrigo Ordone de Oliveira (*)
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VALE

A meta considera a diferença entre emissões evitadas ou reduzidas com a estimativa de emissões 

reais em 2020, caso a empresa não tomasse nenhuma iniciativa nesse sentido.

CONTROLE DE POLUENTES
Com a Meta 
Carbono, Vale se 
compromete a 
reduzir em 5% suas 
emissões diretas de 
GEE em 2020

O S11D é um exemplo do com-
promisso da Vale em desenvolver 
soluções alinhadas aos esforços 
mundiais de redução das emis-
sões de GEE e da manutenção 
de uma gestão equilibrada dos 
recursos naturais nos processos. 
São ações e compromissos que 
integram a Política Global de 
Mitigação e Adaptação às Mu-
danças Climáticas da Vale. A 
política estabelece a Meta Car-
bono, criada em 2012, na qual 
a empresa se compromete em 
reduzir em 5% suas emissões di-
retas de GEE em 2020, a partir de 
medidas de combate à mudança 
do clima e de seus impactos. 
A empresa ainda incentiva sua 
cadeia de valor a fazer o mesmo.
Em 2015, a Vale desenvolveu 
planos para o monitoramento 
anual das reduções de emis-
sões dos projetos que compõem 
a carteira da Meta Carbono 

para garantir que sua meta de 
redução seja atingida no ano 
planejado. Como resultado, a 
Vale foi reconhecida pela sexta 
vez como uma das empresas 
líderes em transparência no 
Brasil, integrando novamente o 
índice Climate Disclosure Lea-
dership Index (CDLI), do Carbon 
Disclosure Project (CDP), cujo 
sistema permite às empresas 
medir, gerenciar e compartilhar 
informações sobre emissões de 
GEE e outros temas ambientais. 
A Vale teve ainda seu inventário 
qualificado, mais uma vez, com 
o selo Ouro do Programa Brasi-
leiro do GHG Protocol.

Para se manter focada em suas 
metas, a Vale fez, no ano pas-
sado, uma revisão aprofundada 
em sua política de sustentabi-
lidade baseada nos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, 
da Organização das Nações Uni-
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das (ONU). A política tem como 
objetivo estabelecer diretrizes e 
princípios para a sustentabili-
dade nos projetos e operações, 
reforçando o compromisso com 
a vida e sua responsabilidade 
social, ambiental e econômica.

Imagine uma mina sem ca-
minhões fora de estrada para 
transportar o minério de ferro 
e sem barragem de rejeito. Ela 
existe e fica em Canaã dos Cara-
jás, sudeste do Pará. Inaugurado 
em 17 de dezembro de 2016, o 
Complexo S11D Eliezer Batista 
é o maior projeto de mineração 
da história da Vale e do setor. 
O empreendimento, que agrega 
tecnologia de ponta, baixo custo 
e alta produtividade, permitirá à 
Vale uma redução  anual de, no 
mínimo, 50% das emissões de 
Gases do Efeito Estufa (GEE), o 
que significa cerca de 130 mil 
toneladas de CO2 equivalente 
que deixarão de ser emitidas. 
Além disso, vai permitir uma 
economia de 18 mil MWh/ano 
de eletricidade, o equivalente ao 
consumo de 10 mil residências.


