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1. APRESENTAÇÃO 

Este Plano de Fechamento apresenta as ações de encerramento previstas para o complexo 

minerário do Sistema Minas-Rio, referente aos processos COPAM n° 00472/2007/006/2013, 

00472/2007/009/2016, 00472/2007/008/2015, 00472/2007/015/2018, 00472/2007/016/2019 e 

Processo SEI n° 1370.01.0014428/2021-72, que consiste na extração a céu aberto e 

beneficiamento a úmido de minério de ferro, nos municípios de Conceição do Mato Dentro, 

Alvorada de Minas e Dom Joaquim da Anglo American Minério de Ferro Brasil. 

A versão operacional do Plano de Fechamento, elaborada em junho de 2014, compõe o Plano 

de Controle Ambiental – PCA da etapa de operação do Complexo Minerário do Sistema 

Minas-Rio (Step 1). Em outubro de 2014 foi emitida a primeira versão atualizada do Plano de 

Fechamento incluindo as estruturas propostas no âmbito do Projeto de Otimização da Mina 

do Sapo (Step 2). Posteriormente, em julho de 2015 foi emitida a segunda atualização 

incluindo as estruturas propostas no âmbito do Projeto de Extensão da Mina do Sapo (Step 

3). Em março de 2020 foi elaborada revisão periódica para atualização do Plano de 

Fechamento do Complexo Minerário incluindo todas as estruturas licenciadas do complexo 

minerário do Sistema Minas-Rio, no âmbito dos Steps 1, 2 e 3. O presente documento trata-

se de nova atualização para compor o PCA da etapa de operação do Projeto de Extensão da 

Mina do Sapo (Step 3), que abarca as Licenças de Operação n° 320/2019, 252/2020 e 

3713/2020. 

Planos de fechamento de mina têm por premissa a necessidade de revisões periódicas. Nos 

estágios iniciais de planejamento e construção dos empreendimentos, estes Planos têm um 

caráter preliminar/conceitual, assim, à medida que os projetos avançam, são geradas revisões 

mais detalhadas e assertivas que incorporam as alterações que ocorrem nos próprios projetos 

e na região onde estes estão inseridos. 

Neste sentido, a revisão elabora em março de 2020 teve a função de atualizar o processo de 

planejamento de fechamento, trazendo atualizações nas bases legais e normativas que 

embasam o Plano de Fechamento, visando um futuro fechamento seguro, tanto sob o ponto 

de vista operacional, quanto ambiental e de viabilidade socioeconômica do empreendimento. 

E o presente documento, que integra todas as etapas e processos do Complexo Minerário do 

Sistema Minas-Rio, foi elaborado para compor o PCA da etapa de operação do Projeto de 

Extensão da Mina do Sapo (Step 3). 
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2. INTRODUÇÃO 

O setor de mineração tem contribuído, sem dúvida alguma, com inovações tecnológicas e 

bem-estar humano, além de trazer inúmeros benefícios materiais e sociais nas regiões em 

que se insere. O setor também se destaca pela importância dos produtos que gera, 

principalmente, insumos para o setor de construção e para a indústria de transformação em 

geral, sem os quais a humanidade se encontraria em um estágio de desenvolvimento humano 

e tecnológico muito aquém dos patamares atuais. No entanto, toda jazida, por mais longa que 

seja sua fase de operação, algum dia encontra o seu fim, quer por exaustão de minério, quer 

por outros motivos de ordem mercadológica, social ou ambiental, assim o Plano de 

Fechamento visa tornar mais sustentável o processo de descomissionamento de uma mina.  

Um plano de fechamento, quando conduzido de maneira dinâmica e previdente é 

essencialmente um exercício de viabilização de uma mina a longo prazo, não somente 

durante os últimos estágios de pré-exaustão, mas sim, durante todo o processo do 

empreendimento minerário, desde sua implantação até o encerramento. 

O complexo minerário em pauta está localizado nos municípios de Conceição do Mato Dentro 

e Alvorada de Minas, mas também possui estruturas no município de Dom Joaquim, e integra 

o Sistema Minas-Rio que, como um todo, conta ainda com o maior mineroduto de minério de 

ferro do mundo (529 km de extensão), que atravessa 27 municípios mineiros e 06 fluminenses 

ligando a região da Mina ao Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), onde se encontram as 

instalações portuárias. 

Doravante neste documento, será descrito o planejamento de fechamento de mina para o 

empreendimento em questão: Complexo Minerário (mina e beneficiamento). Ressalta-se que 

para as estruturas do mineroduto e do porto que compõe o Sistema Minas-Rio foram 

elaborados planos de fechamento específicos no âmbito de seus processos de licenciamento 

(junto ao IBAMA e INEA, respectivamente). 

Esta atualização assim como as demais anteriores, ainda tem um caráter preliminar/conceitual 

e deve ser considerada como avanço de um processo dinâmico e não como uma receita de 

fechamento pronta para execução.  

A previsão para as próximas revisões, levando em consideração a realidade prática das 

operações com vistas ao fechamento do Complexo Minerário, será realizada sempre que 

qualquer alteração significativa seja proposta.  

A Anglo American, dentro de seus princípios de conduta e manejo de minas, buscará garantir 

uma gestão socioambiental sustentável, incluindo a participação da sociedade ao longo do 

processo de elaboração dos detalhes por meio de vários mecanismos descritos a seguir, neste 

documento. 
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3. OBJETIVOS DO PLANO DE FECHAMENTO 

3.1 OBJETIVO GERAL 

O Plano de Fechamento do Complexo Minerário do Sistema Minas-Rio visa delinear, com 

praticidade progressiva ao longo de suas atualizações, as medidas, programas e custos que 

farão parte das atividades de encerramento do empreendimento, quer ele seja parcial ou total, 

no tempo previsto ou de forma antecipada, com a meta de garantir para a sociedade e o meio 

ambiente, nas áreas de influência, estabilidade e manutenção dos recursos naturais 

previamente instalados, com mitigação de todos os passivos instalados em função das 

atividades do empreendimento. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DA PRESENTE VERSÃO 

• Delinear a estrutura básica do Plano de Fechamento de mina com vistas a garantir a 

sustentabilidade socioambiental do mesmo também quando de seu fechamento, no 

espectro de sua vida útil, hoje calculada em 28 anos, considerando a fase friável do 

minério itabirítico.  

• Apresentar os Programas que já foram detalhados para os cinco primeiros anos de 

operação do empreendimento, com vistas a garantir um processo de 

descomissionamento da mina, coerente com a realidade socioambiental e econômica 

dos municípios afetos ao empreendimento, bem como da própria empresa mineradora;  

• Informar as premissas e estratégias, elaboradas e conhecidas até o momento, com a 

transparência necessária para tornar o fechamento de mina sustentável para todos os 

atores envolvidos (stakeholders); 

• Gerar uma base de informações para as atualizações periódicas que ocorrerão nas 

revisões do Plano de Fechamento, quando necessárias; 

• Preparar financeiramente o fechamento de mina, buscando estruturar os cálculos para 

provisionamento das diversas etapas de fechamento e pós-fechamento; 

• Minimizar os impactos negativos e potencializar os positivos durante a fase de 

fechamento da mina e do empreendimento no local e na região, em especial no que 

tange aos aspectos socioeconômicos; 

• Indicar programas para controle do período de pós-fechamento. 

 



 

PLANO DE FECHAMENTO DE MINA 
COMPLEXO MINERÁRIO - SISTEMA MINAS-RIO 

 

Página 4 

[OFFICIAL] 

4. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO SOB O PONTO DE VISTA DE 

FECHAMENTO 

A mina e usina de beneficiamento do Sistema Minas-Rio encontram-se em fase inicial de 

operação nos municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas, para produção 

de 56 Mtpa (milhões de toneladas por ano) de minério de ferro ROM (Run of Mine).  

Este Plano de Fechamento tem como foco as instalações da Mina (operações de lavra a céu 

aberto, beneficiamento mineral e infraestrutura) que está localizada em áreas mineralizadas 

identificadas como Serra do Sapo e Serra da Ferrugem1, situadas no município de Conceição 

do Mato Dentro e Alvorada de Minas, ambos no Estado de Minas Gerais. Além destes, no 

município de Dom Joaquim estará situado o ponto de captação de água e parte da adutora. 

Esta atualização inclui todas as estruturas em operação no âmbito do Complexo Minerário do 

Sistema Minas-Rio, incluindo os Projetos de Otimização e de Extensão da Mina do Sapo 

(Steps 1, 2 e 3). Logo, tomando como base que o Plano de Fechamento é um instrumento de 

gestão do projeto e que algumas estruturas do empreendimento serão descomissionadas 

gradativamente ao longo de sua vida útil e outras, ao término da mesma, esta descrição não 

levará em conta detalhamento de processos e atividades que não impliquem diretamente no 

descomissionamento de todas as estruturas.  

Ressalta-se também que este Plano de Fechamento, obrigatoriamente, deverá passar novas 

por revisões ao longo da vida útil do empreendimento. Assim, continuamente, as estruturas 

e/ou atividades do projeto serão adequadas sob ótica de seu fechamento incorporando 

alterações do Plano de Lavra (Life of Asset) para se ter um cenário o mais próximo possível 

da realidade do projeto estudado. 

4.1 LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

A Figura 1 a seguir, apresenta o mapa com as principais estruturas do Complexo Minerário 

Minas-Rio já incluindo as estruturas da proposta de Extensão da Mina do Sapo, em sua área 

de inserção. 

 

 
1 Tanto no arranjo atual como na proposta de Extensão da Mina do Sapo as atividades de lavra estão 
limitadas exclusivamente à serra do Sapo. A serra da Ferrugem localiza-se à sul da serra do Sapo e 
faz parte do planejamento futuro de exploração do Direito Minerário DNPM 830.359/2004. 
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Figura 1 - Área do Minas-Rio Mineração incluindo as estruturas dos Projetos de Otimização e de Extensão da Mina do Sapo 
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4.2 FASE DE IMPLANTAÇÃO 

Sob o ponto de vista do fechamento, a fase de implantação é caracterizada pela construção 

de estruturas provisórias e definitivas da mina, as quais devem receber as medidas de 

estabilização após conclusão das obras. Atualmente, as estruturas do Complexo Minerário já 

se encontram implantadas ou em desenvolvimento como no caso da Cava do Sapo e da Pilha 

de Estéril, as quais estão descritas abaixo:  

• Cava; 

• Usina de beneficiamento; 

• Pilha de estéril; 

• Dique de contenção de finos; 

• Transportador de correia de longa distância – TCLD; 

• Barragem de rejeitos; 

• Sistemas de captação e de adução de água nova; 

• Aterro sanitário; 

• Canteiros de obras; 

• Alojamentos temporários; 

• Estradas de acessos e de serviços; 

• Áreas de empréstimo (AEs); 

• Áreas de disposição de material excedente (ADMEs); e 

• Área Administrativa. 

Para o desenvolvimento dessas atividades, foi necessária a implantação de infraestrutura de 

obra, composta pelos seguintes itens: 

• Canteiros de obras; 

• Alojamentos temporários; 

• Estradas de acessos e de serviços; 

• Áreas de empréstimo (AEs); 

• Áreas de disposição de material excedente (ADMEs). 

O Projeto de Otimização da Mina do Sapo é complementar ao Sistema Minas-Rio e 

comtempla a implantação e operação das seguintes estruturas: 

• Ampliação de frentes de lavras da Cava do Sapo (cava licenciada no Projeto Minas-

Rio), com o desenvolvimento das cavas Norte (NA1) e Sul (SA1);  

• Ampliação da Pilha de Estéril existente;  

• Dique de Contenção de Sedimentos (Dique 2); e 
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• Novo Sistema de Captação e Adução de Água Recuperada da Barragem de Rejeitos 

incluindo subestação de Energia Elétrica.  

Para a implantação das estruturas do Projeto de Otimização da Mina do Sapo foi utilizado um 

canteiro de obras existente que já possui um alojamento para os funcionários dessa etapa. 

Foi necessário também a abertura de estradas de acesso temporárias para a implantação 

assim como a utilização de áreas de empréstimo para construção do Dique 2. 

O Projeto de Extensão da Mina do Sapo é parte do avanço do Sistema Minas-Rio e contempla 

a implantação e operação das seguintes estruturas: 

• Ampliação de frentes de lavra da Mina do Sapo com o desenvolvimento das cavas 

SA3 e NE1;  

• Quatro Diques de Contenção de Sedimentos (Diques 3, 4, 5 e 6A);  

• 1º Alteamento da Barragem de Rejeitos; 

• 2ª Extensão da Pilha de Estéril 

• Platô de Apoio Operacional; 

• Novos acessos e readequação de acessos de serviços para tráfego de obra; 

• Implantação de canteiros de obras para a fase de implantação do empreendimento e; 

• Estruturas de controle ambiental para a fase de implantação: Áreas de Material de 

Empréstimos e Excedentes, Sistema de drenagem; Sistemas de Disposição de 

Resíduos, Tratamento de Efluentes Líquidos e Oleosos. 

Todas essas estruturas estão localizadas em áreas internas ou contíguas à área onde está 

implantado o Complexo Minerário do Sistema Minas-Rio, destacando-se a extensão da cava 

para os limites sul da serra do Sapo em direção a serra da Ferrugem nos territórios dos 

municípios de Conceição do Mato Dentro e Alvorada de Minas. Assim como no Projeto de 

Otimização a instalação destas estruturas, utiliza as estruturas de alojamentos existentes, 

licenciados no âmbito do Minas-Rio. 

Em consonância com o conceito de fechamento progressivo, algumas estruturas e parte da 

área de intervenção, tais como as áreas dos canteiros de obras e alojamentos temporários, 

estradas de acessos e de serviços, Áreas de Empréstimo (AEs) e Áreas de Disposição de 

Material Excedente (ADMEs) são reabilitada assim que se encerra sua utilização. Este 

processo de reabilitação é contínuo durante a vida útil do empreendimento. 

As estruturas provisórias tais como canteiro de obras e alojamentos, estradas de acesso e 

serviço, poderão ser descomissionadas ao final de seu uso ou reutilizadas durante a fase de 

operação. A Anglo American irá decidir sobre a melhor forma de fechamento, demolição, 

desmonte, descontaminação e reabilitação ambiental conforme usos futuros programados. 
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Pensando nos usos futuros, a permanência de alguma benfeitoria ou estrutura, dependerá de 

uma análise dos aspectos operacionais e socioambientais, respeitando sempre a política de 

sustentabilidade da Anglo American e a legislação vigente.  

Está previsto, por exemplo, que os Canteiros de Obras das Contratadas dentro do site, e o 

escritório da Fazenda Jardim, inicialmente ficarão disponíveis para uso pela equipe da 

operação. A expansão da Pilha de Estéril, conforme propostas do Projeto de Otimização da 

Mina do Sapo, irá, eventualmente, demandar a demolição do escritório da Fazenda Jardim. 

Nas estruturas de obra e alojamento é realizado o tratamento de efluente e destinação correta 

dos resíduos e com isso após o descomissionamento não são esperados passivos 

ambientais. Não obstante, após sua desativação será realizada uma vistoria nas áreas pela 

equipe técnica da Anglo American, e caso seja identificado qualquer passivo, as medidas 

necessárias serão tomadas para eliminação do mesmo. 

4.2.1 Desmobilização da Mão de Obra da fase de Implantação 

A Anglo American objetiva minimizar os impactos decorrentes das desmobilizações parciais, 

decorrentes da finalização de etapas específicas do Projeto. Sendo assim, a cada atividade 

concluída, são avaliadas as possibilidades de aproveitar a mão de obra que trabalhou nas 

mesmas. Dentre as ações realizadas para mitigar os impactos das desativações parciais, cita-

se: a elaboração de um cadastro de trabalhadores envolvidos, contendo informações sobre 

as qualificações técnicas destes, bem como, as prováveis necessidades de capacitação, 

distribuição de cartilha que contém informações sobre a reinserção no mercado de trabalho e 

o acompanhando sistemático realizado com relação à priorização da mão de obra local. 

Sempre que for possível, devido às especificidades da mão de obra demandada, a Anglo 

American irá aproveitar os trabalhadores das atividades concluídas em outras que serão 

iniciadas.  

4.3 FASE DE OPERAÇÃO  

 

4.3.1 Lavra de Minério de Ferro 

O sequenciamento da lavra iniciou na Serra do Sapo, de norte para sul, deslocando-se de 

acordo com a característica do minério em termos de teor e contaminantes presentes no 

mesmo. Atualmente prevê-se uma vida útil para a mina de 28 anos, para a fase friável do 

minério existente na jazida, horizonte este que indica o marco final da vida do empreendimento 

com seu consequente fechamento. Não obstante, estudos mais detalhados vêm sendo 

conduzidos pela Anglo American e indicam a presença de itabiritos nas porções mais 

profundas do depósito mineral o que poderá, no futuro, aumentar a vida útil da mina, caso 
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seja atestada a viabilidade econômica e ambiental da explotação desta camada inferior da 

jazida. 

O Projeto de Otimização da Mina do Sapo propõe a exploração em duas frentes de lavra 

adicionais à já licenciada. Estas frentes, denominadas Cavas Norte e Sul (NA1 e SA1), 

propiciaram o desenvolvimento de lavra por um período adicional estimado em 11 meses 

considerando a capacidade operacional atual. 

O Projeto de Extensão da Mina do Sapo prevê o desenvolvimento de duas cavas 

denominadas Cava Central - SA3 e Cava Norte - NE1, respectivamente, sendo a primeira de 

maior ordem de grandeza quanto às reservas de minério e à área. 

O processo compreende lavra a céu aberto do minério de ferro, em lavra típica de encosta 

visando obter o minério necessário para uma produção bruta (ROM) de 56 Mtpa (milhões de 

tonelada por ano) de minério. 

O itabirito ocorre em camadas intercaladas, tanto com quartzitos como com itabirito compacto 

e friável, os quais contêm teores de ferro aproveitável economicamente em diferentes teores. 

Tais aspectos conduzem o desenvolvimento de várias frentes de lavras que deverão ser 

operadas concomitantes com vista à adequação da produção final. 

O minério de ferro das cavas SA3 e NE1, de forma similar ao do restante da Mina do Sapo, é 

lavrado pelo método clássico de bancadas sucessivas a céu aberto, em lavra típica de 

encosta. Abaixo da cota 700 metros, a lavra entrará em regime de cava. Os contornos das 

cavas serão operacionalizados seguindo o procedimento clássico, que consiste no traçado 

dos pés e cristas das bancadas, rampas de acesso, bermas de segurança e praças de 

trabalho, permitindo o desenvolvimento seguro e eficiente das operações de lavra a serem 

executadas. 

A lavra foi planejada tendo-se como base os seguintes parâmetros geotécnicos: 

Quadro 1 - Parâmetros Geotécnicos da cava. 
Estrutura Parâmetros 

Altura do banco 15 m 

Berma mínima 8-10 m 

Largura da estrada 33 m 

Raio de curvatura mínimo nas estradas 35 m 

Gradiente da rampa dos acessos 10% 

Ângulo Geral de talude 27-36 ° 

Ângulo Face dos taludes 35-50 ° 

  Fonte: Anglo American, 2014. 
 

De acordo com os parâmetros geotécnicos, a configuração final apresentará as seguintes 

dimensões para as cavas: 
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Quadro 2 - Parâmetros Geotécnicos da cava. 
Cavas 

Profundidade máxima: 540 m. 

Comprimento: 4.000 m. 

Cota máxima: 1.015 m. 

Cota mínima: 475 m. 

Largura: 1.200 m. 

Fonte: Anglo American, 2014. 

 

O sequenciamento da lavra foi desenvolvido com o auxílio do software MineSight, visando 

obter cavas matemáticas anuais e desdobradas em trimestrais e mensais, considerando 

algumas restrições e critérios definidos, listados a seguir: 

• Litologias de minério: itabiritos friáveis (25% a 48% Fe), quartzitos ferruginosos (15% 

a 24% Fe) e hematitas (64%Fe), Cangas (48% a 58% Fe) e Itabiritos semi friáveis 

(acima de 25% Fe); 

• Compatibilização com os planos de produção e geração de produtos previstos na atual 

cava final;  

• Controle do teor de %Fe, lavrando preferencialmente o minério mais rico nos primeiros 

anos. 

 

4.3.2 Pilha de Estéril 

O projeto inicial da PDE Norte foi realizado pela empresa VOGBR, em 2008, o qual consistiu 

em um estudo de alternativas locacionais para um volume de estéril da ordem de 414 milhões 

de metros cúbicos (Mm³). Posteriormente, e diante de uma série de mudanças decorrentes 

principalmente dos avanços dos estudos de prospecção minerária, o limite final da cava da 

Mina do Sapo foi alterado e o arranjo definido anteriormente foi novamente ajustado, sendo 

que o volume final para o arranjo do projeto básico passou então para 234,6 Mm³. 

Em 2014, foi desenvolvido um projeto pela BVP Engenharia (BVP, 2014), em que foi detalhado 

o sequenciamento anual para implantação dessa estrutura, de forma a atender a demanda de 

disposição de material estéril gerado nos cinco primeiros anos de operação da mina do Sapo 

e para fins de outros processos de licenciamento ambiental. Para tanto, foi elaborado um 

arranjo menor, com volume final de 26,43 Mm³, além do projeto detalhado do sistema de 

drenagem superficial. Este arranjo da pilha elaborado pela BVP foi então denominado PDE 

Licenciada (licenciada no Projeto Minas-Rio). Posteriormente, desenvolveu-se o projeto da 

PDE Norte – Expansão 1 (ampliação constante no Projeto de Otimização da Mina do Sapo), 

sendo a TEC3 contratada para a elaboração do Projeto Detalhado.  

Prevendo a necessidade de nova ampliação da PDE Norte e visando aumentar a autonomia 

no planejamento do desenvolvimento da mina Serra do Sapo no que tange a necessidade de 
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disposição de estéril, a Anglo American elaborou um arranjo antevendo uma segunda 

expansão da PDE, então denominada PDE Norte - Expansão 2. 

4.3.3 Usina de beneficiamento 

As estruturas da usina de beneficiamento já se encontram em operação no site e não sofrerão 

alteração em virtude do projeto de Extensão da Mina da Serra do Sapo. O Quadro 3 lista as 

estruturas/equipamentos que compõe a usina de beneficiamento. 

Quadro 3 - Equipamentos utilizados no tratamento do minério. 

ÁREA EQUIPAMENTO QUANTIDADE 

Britagem Primária Atual 

Silo de Recebimento 02 

Grelha Vibratória 02 

Britador Giratório 02 

Peneiramento e Britagem Secundária 
Peneira Vibratória Tipo Banana 04 

Britador de cone 04 

Prensas de rolo Prensas de rolo 03 

Moagem Primária 
Moinhos de bolas primários 02 

Hidrociclone 04 

Deslamagem 
Hidrociclone 15” 08 

Hidrociclone 4” 08 

Flotação Mecânica 

Flotação rougher 06 

Flotação cleaner I 03 

Flotação cleaner II 03 

Flotação scavenger 03 

Flotação scavenger II 03 

Moagem Secundária e Remoagem 
Hidrociclone 08 

Moinhos verticais 16 

Espessamento 
Espessador de concentrado 01 

Espessador de lamas 01 

Fonte: Adaptado de ANGLO FERROUS MINERAÇÂO S/A & BRANT MEIO AMBIENTE (2007). 

 

4.3.4 Diques de Contenção de Sedimentos 

Com o avanço da lavra para a porção sul (Cava SA3), torna-se necessário a implantação de 

quatro diques de contenção de sedimentos (Diques 3, 4, 5 e 6A), situados a jusante da área 

da Cava SA3, localizado na microbacia do córrego Bom Sucesso, especificamente em três 

distintos de seus afluentes da margem direita (sem toponímia).  

4.3.5 Barragem de Rejeitos 

Em 2011 a empresa Geoconsultoria elaborou o Projeto Básico dos Alteamentos da atual 

Barragem de Rejeitos do Complexo Minerário da Mina do Sapo, o qual foi atualizado pela 

empresa Pimenta de Ávila Consultoria Ltda. (2014). O projeto original previu a execução da 
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barragem inicial em aterro compactado com crista na EL.680,0 m e os demais alteamentos 

com material estéril da mina, pelo método de jusante.  

Foram previstos três alteamentos até a etapa final, com crista na El. 725,0 m, para atender ao 

horizonte de operação do projeto de 28 anos do Sistema Minas-Rio, ou seja, cerca de 370,0 

Mm³ de rejeitos. O reservatório foi dimensionado com base na produção de rejeitos, nos 

valores das densidades secas adotadas e na topografia dos vales.  

Na primeira etapa de alteamento - Elevação 700,00 m (objeto deste Projeto Extensão da Mina 

do Sapo, referente à Licença de Operação n° 3713/2021), além da própria barragem, foi 

prevista a construção de 5 diques de fechamento do reservatório (Diques de Sela), ao longo 

de selas topográficas no perímetro da bacia com elevações variadas em função da disposição 

de rejeitos prevista. 

4.3.6 Apoio operacional 

O sistema de apoio operacional é composto por várias estruturas das quais podem ser citados 

o sistema de abastecimento de combustível, aterro sanitário classe II, acesso interno principal 

interligando as diversas áreas do empreendimento, estrada de ligação entre a mina à oficina 

de manutenção central, oficina mecânica, almoxarifado, estocagem e abastecimento de 

combustíveis; lavagem, borracharia e lubrificação; laboratório e depósito de explosivos, entre 

outros. 

4.3.7 Mão-de-obra na operação 

Para operação das novas estruturas assim como aquelas ampliadas e associadas do Projeto 

de Extensão da Mina do Sapo, haverá um pequeno incremento relativo ao efetivo atual do 

Complexo Minerário Minas-Rio (aproximadamente 1.400 empregados), estimado em cerca de 

100 novos empregados, os quais irão trabalhar no mesmo regime, ou seja, três  turnos de oito 

horas cada. Destaca-se que é esperado que 30% do quadro fixo seja ocupado por mão de 

obra local. 
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5. PRINCÍPIOS E PROCEDIMENTOS ESTRUTURANTES DESTE PLANO DE 

FECHAMENTO 

 

5.1 PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE FÍSICA 

Todas as estruturas físicas resultantes das atividades do empreendimento são objeto de 

análise com vistas a usos futuros potenciais, dependendo de acordos entre os gestores da 

empresa e a comunidade, ao longo da operação da mina. Em caso de não-uso, todas as 

instalações do empreendimento serão estabilizadas perenemente ou demolidas, sendo o 

material remanescente removido e acondicionado corretamente.  

Com efeito, a adoção do princípio da estabilidade física, elimina a possibilidade de riscos à 

segurança de pessoas, saúde pública e recursos naturais, possibilitando que as áreas 

diretamente afetadas mantenham a capacidade de realizar funções socioambientais segundo 

os acordos realizados.  

O princípio da estabilidade física, adotado pela Anglo American, define que as áreas 

diretamente afetadas pelo empreendimento não poderão oferecer riscos à segurança das 

pessoas, saúde pública e aos recursos naturais, riscos estes relacionados à instabilidade das 

estruturas a longo prazo.  

 

5.2 PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE QUÍMICA E DA GESTÃO DE 
RESÍDUOS 

As estruturas físicas (especialmente o aterro sanitário e oficinas de manutenção) com 

disposição de resíduos estarão e permanecerão quimicamente estáveis após o fechamento 

do empreendimento, sem solubilização, lixiviação ou migração indevida de potenciais 

contaminantes ao meio ambiente.  

O princípio da estabilidade química visa assegurar a manutenção da qualidade do sistema 

hidrológico e hidrogeológico local e regional segundo a sua condição anterior (status quo 

ante). 

O plano de fechamento aborda e classifica todos os tipos de resíduos ou subprodutos 

remanescentes ou acumulados na Área Diretamente Afetada (ADA), com o propósito de 

garantir o saneamento ou retirada dos materiais que possam constituir passivos ou 

representar risco futuro.  

Relativo à estabilidade química, o Plano de Fechamento considera o detalhamento dos 

seguintes aspectos de saneamento para cada tipo de resíduo classificado: 

• Ativos: que acontecem durante a operação, manutenção e monitoramento constantes 

do local da intervenção, normalmente por tempo determinado e controlado. 
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• Passivos: detectados por monitoramento ou auditorias internas, periodicamente ou 

após a conclusão de alguma atividade, a curto, médio e longo prazo. 

• Solução de retirada: que se concretiza com o encerramento ou retirada definitiva da 

área, depois que o trabalho de reabilitação for concluído, e quando já estiverem 

asseguradas as condições de estabilidade física e química, e não se fizerem mais 

necessários o monitoramento e/ou a manutenção. 

No momento do descomissionamento definitivo a Anglo American irá realizar os seguintes 

procedimentos: 

Produtos químicos e efluentes líquidos 

Reagentes e insumos: os estoques de todos os reagentes e insumos serão esgotados, com 

exceção daqueles que serão essenciais para o fechamento. Se as quantidades forem 

suficientes, os reagentes poderão ser negociados/devolvidos aos fornecedores ou vendidos 

a terceiros. Alternativamente, poderão ser destruídos, por empresas especializadas e 

devidamente autorizadas, mediante adoção dos cuidados técnicos e de segurança que a sua 

destruição exigir, ou serem utilizados de acordo com as suas características próprias. 

Combustíveis, óleos, graxas, solventes e fluidos hidráulicos: oficinas de veículos e máquinas, 

setores de manutenção, estações de abastecimento e áreas de armazenagem, deverão ser 

avaliadas a fim de determinar as quantidades de combustíveis, óleos e graxas, solventes e 

outros hidrocarbonetos e materiais petroquímicos que poderão ser destinados para uso em 

outros locais, vendidos a terceiros, ou destinados para local adequado e por empresas 

especializadas ambos com licença para tal atividade, e/ou rerrefino, e/ou para co-

processamento e/ou aterro industrial se for o caso.  

Quantidades de óleos combustíveis e graxas residuais serão também gerados pela drenagem 

de tanques e processos de limpeza e desengraxamento dos veículos e equipamentos, e serão 

destinados para local adequado e por empresas especializadas ambos com licença para tal 

atividade. A área, o tipo e a magnitude dos derramamentos e vazamentos serão 

criteriosamente avaliados para se determinar a necessidade de escavação e remoção do solo, 

ou a possibilidade de tratamento no próprio local em consonância com a legislação vigente 

pertinente ao assunto, com as melhores práticas adotadas pela Anglo American, com as 

norma s da ABNT e com Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Explosivos: Explosivos encartuchados ou a granel, ANFO ou nitrato de amônia, espoletas e 

estopins, cordel detonante e todos os demais acessórios de detonação deverão ser 

transferidos para fora da área da mina, para devolução ao fabricante, venda (sob condições 

e autorização das autoridades militares) ou destruição controlada. 
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Efluentes líquidos: todos os efluentes líquidos atenderão aos padrões de qualidade exigidos 

pela legislação vigente antes de seu descarte para o ambiente. Assim, deverá ser 

considerado, sempre que necessário, o tratamento prévio para o seu enquadramento. 

Quaisquer dejetos sólidos que restarem desse tratamento deverão ser descartados em local 

e condições apropriadas. O lodo resultante de tratamento de esgotos poderá ser utilizado, 

eventualmente, nos trabalhos de revegetação de áreas degradadas, desde que atendidas às 

normas técnicas e legais vigentes. As bombas, tanques e demais equipamentos utilizados 

para o tratamento poderão ser reaproveitados ou descartados adequadamente em 

consonância com a legislação vigente pertinente ao assunto, com as melhores práticas 

adotadas pela Anglo American, com as normas da ABNT e com Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. Os locais serão posteriormente reabilitados. 

Sucatas diversas  

As sucatas diversas e os materiais inservíveis (metais, plásticos, borrachas, papéis, madeiras) 

deverão ser selecionados em locais adequados, separadamente por tipo de material e 

natureza, para comercialização ou recolhido por empresas especializadas para reciclagem, 

ou até mesmo doação para entidades ou catadores destes resíduos. Da mesma forma, os 

materiais reutilizáveis deverão ser estocados para consumo interno ou venda. 

Resíduos diversos 

Para cada espécie de resíduo, de acordo com a ABNT NBR 10.004/2004, orgânico ou 

inorgânico, perigoso (classe I) ou não perigoso (classe II), inerte (classe IIB) ou não inerte 

(classe IIA), será investigado e adotada a melhor forma de coleta, manuseio, 

acondicionamento, transporte, destinação ou disposição final por meio de empresas 

licenciadas e quando necessário encaminhados para o aterro sanitário ou industrial 

licenciado. Especial atenção será dada aos resíduos médicos hospitalares e originados de 

laboratórios biológicos, bacteriológicos e de análises físico-químicas, advindas do posto de 

saúde interno, em consonância com a legislação vigente, as normas da ANVISA e Resolução 

CONAMA nº 358/2005.  

Comercialização de resíduos 

Caso o destino final seja a comercialização, serão tomados cuidados para que não se 

configure mau uso pela empresa/entidade adquirente, o que poderia gerar responsabilidade 

compulsória para a Anglo American.  

Assim, ao realizar a comercialização do resíduo, a Anglo American certificar-se-á a idoneidade 

da adquirente do resíduo, realizando o cadastro prévio de suas qualificações, como licenças 

ambientais, alvarás de localização e funcionamento, acordos ou contratos de co-

processamento com terceiros, entre outros, de acordo com a aplicabilidade de cada caso. 
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Portanto, a Anglo American somente irá comercializar seus resíduos com empresas 

devidamente certificadas para tais fins. 

 

5.3 PRINCÍPIO DA ESTABILIDADE ECOLÓGICA 

Entende-se por estabilidade ecológica a estabilidade e integridade biológica dos ecossistemas 

naturais e áreas ambientalmente reabilitadas na área do empreendimento e entorno. O 

Complexo Minerário do Sistema Minas-Rio encontra-se em ambiente ecologicamente 

sensível, com diversas tipologias vegetacionais e cenário paisagístico importante. Estes 

fatores serão levados em consideração nas decisões finais sobre reabilitação e integração do 

sistema de produção nos sistemas naturais adjacentes após o seu encerramento. 

O Plano de Reabilitação de Áreas Degradadas - PRAD funcionará como orientação básica 

para esse processo. O mesmo será adequado por meio da inclusão de novos métodos e 

tecnologias, de acordo com a evolução da experiência local, dos resultados obtidos, e da 

ciência de reabilitação ambiental divulgada mundialmente.  

O princípio da restauração ambiental dos ambientes impactados será balizado nos preceitos 

de Kageyama et al, 2003, que considera que a reabilitação ambiental deverá ser orientada 

não necessariamente ao retorno à condição original dos sistemas naturais primitivos, mas 

sim, às funções ambientais condizentes com as estruturas remanescentes e a paisagem de 

entorno.  

A estabilidade alvejada, por outro lado, concordará com o Decreto 97.632/89, que ao 

regulamentar o artigo 2º da Lei 6.938/81, determinou em seu artigo 3º que “a recuperação 

deverá ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com 

plano preestabelecido para uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio 

ambiente”. 

O controle posterior das medidas detalhadas, em busca do cenário “ecologicamente 

equilibrado”, será dado pela introdução de medidas de manejo, tratos culturais e 

acompanhamento posterior (vide Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas, detalhado 

a seguir). A estabilidade ecológica consistirá então do encaminhamento de um processo de 

reabilitação e sucessão natural com substituição e retorno parcial aos ecossistemas 

originalmente alocados nos respectivos sítios minerados.  

Como controle destes processos, serão adotadas medidas de monitoramento com o objetivo 

de obter dados que balizem os esforços de reabilitação realizados. 
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5.4 PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA  

Conforme Weber & Brandt (2007), a mineração tem potencial para contribuir 

significativamente para o incremento sustentável das condições socioeconômicas já durante 

a operação. Nesse sentido, a identificação de alternativas socioambientais regionalmente 

adequadas faz parte de um processo contínuo ao longo da operação de um empreendimento 

conduzido com responsabilidade social.  

Para obtenção da sustentabilidade socioeconômica após o fechamento é imprescindível o 

amadurecimento das relações da empresa com as comunidades circunvizinhas, muito além 

das obrigações legais. Nestes termos, e ainda conforme os autores supracitados, a 

mineração, ao invés de um fim, passa a ser um meio para alavancar o desenvolvimento 

sustentável de uma região, como tem sido demonstrado largamente em Minas Gerais ao longo 

de sua história. 

O princípio da sustentabilidade que norteia o presente Plano de Fechamento da mina da Anglo 

American busca proporcionar a garantia de que o ambiente socioeconômico dos municípios 

afetos ao empreendimento, a saber: Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom 

Joaquim, após o encerramento da mineração, apresentará condições hígidas de ordem social, 

ambiental e humana a longo prazo. Este princípio concorda com o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável, adotado pela literatura internacional (Mine Closure, 2013). 
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6. PADRÃO CORPORATIVO DE FECHAMENTO DE MINA DA ANGLO 

AMERICAN 
 

A Anglo American desenvolveu um modelo próprio para o descomissionamento de suas 

minas, que serve como referência para qualquer localidade do mundo em que a empresa 

esteja presente. Esse modelo, que inclui os princípios internacionalmente aceitos (conforme 

já apresentados anteriormente) está fundamentado na política de Responsabilidade Social da 

Anglo American, intitulada “Boa Cidadania: Nossos Princípios Comerciais”, nos princípios e 

compromissos do Conselho Internacional de Mineração e Metais - ICMM e no Manual e 

Diretrizes da Política de Saúde, Segurança e Meio Ambiente da Anglo American. 

Portanto, a política de fechamento de mina da Anglo American preconiza que o processo será 

delineado em harmonia com o contexto social, econômico, físico e biológico que caracterizam 

a região de inserção da mina.  

No sentido de guiar e consolidar a política de descomissionamento de suas minas, a Anglo 

American estabelece etapas que levam à consolidação prática dos compromissos de 

desenvolvimento sustentável que pauta a sua atuação. Essas etapas2 são: 

• Compreensão do estado global do ambiente de inserção das minas;  

• Consolidação de uma visão realista do pós-fechamento a respeito de como a mina 

fechada poderá se integrar com o meio ambiente circunvizinho; 

• Determinação dos compromissos existentes da mina em relação ao Desenvolvimento 

Sustentável; 

• Análise das instituições existentes e parceiras e os critérios de Desenvolvimento 

Sustentável que estas instituições deverão perpetuar, com o apoio da Anglo American; 

• Identificação do uso pós-lavra mais adequado de todo o solo afetado; 

• Identificação das contribuições para a consolidação do Desenvolvimento sustentável 

que possam ser realizadas pela Anglo American; 

• Identificação do uso pós lavra de toda a infraestrutura instalada durante a vida da mina. 

O Plano de Fechamento de Mina está inserido no contexto do plano corporativo de gestão 

ambiental da Anglo American, cujos procedimentos são definidos nos seguintes documentos:  

• Caixa de Ferramentas para o Fechamento de Mina - Mine Closure Toolbox (ANGLO 

AMERICAN, versão 3 - 2019); 

 
2 Fonte: Anglo American plc - Fechamento de Mina: Caixa de Ferramentas, Versão 2, 2013. 
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• Caixa de Ferramentas para Avaliação Socioeconômica – Socio Economic Assessment 

Toolbox – SEAT (ANGLO AMERICAN, versão 3); e 

• Sistema de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente – Safety, Health and 

Environment Way (SHE Way, 2017). 

 

O documento corporativo Mine Closure Toolbox objetiva auxiliar o planejamento em longo 

prazo do fechamento das unidades da Anglo American. O Mine Closure Toolbox expande o 

foco do planejamento do encerramento de atividades com a inclusão de aspectos associados 

às questões socioeconômicas e de sustentabilidade. 

A terceira versão do Mine Closure Toolbox apresenta um foco maior na integração do 

fechamento de mina ao Life of Asset Planning (LoAP). O objetivo desta versão é fornecer às 

operações globais da Anglo American as orientações necessárias para atender aos requisitos 

do Padrão Técnico Global de Fechamento de Mina. Os dois documentos de orientação 

existentes (Mine Closure Toolbox v2 e Integrated Closure Plan System) foram mesclados 

nesse processo para fornecer clareza sobre as expectativas de integração. 

O Mine Closure Toolbox visa “onde possível, expandir o foco da reabilitação e do fechamento 

físico para planejamento de sustentabilidade além do fechamento da mina, ou seja, sistemas 

socioeconômicos que permaneçam além do período em que uma mina deixar de operar”. 

Os principais componentes do Mine Closure Toolbox são: (i) planejamento estratégico; (ii) 

avaliação e atualização do status atual do plano de fechamento do empreendimento e (iii) 

identificação de lacunas; (iv) integração; (v) execução e (vi) revisão e melhoria contínua (Figura 

3).  

   

Ferramentas para o Fechamento 
de Mina 

Ferramentas para Avaliação 
Socioeconômica 

Ferramenta de Gestão Ambiental 
da Anglo American 

Figura 2 - Caixa de Ferramentas e Sistemas de Gestão de Saúde, Segurança e Meio Ambiente. 
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Figura 3 - Principais componentes do Anglo American Mine Closure Toolbox – Ferramentas de 

Fechamento de Mina. 

 

O Mine Closure Toolbox categoriza o status do encerramento da unidade de mineração em 

função do prazo futuro de operação. A partir do conhecimento desta data, os planos de 

fechamento são classificados como: Preliminar (mais de 25 anos de operação futura e entre 

25-15 anos), Conceitual (entre 15 e 10 anos), Detalhado (entre 10 e 5 anos) e Final (menos 

de 5 anos até o encerramento planejado). A Figura 4 apresenta de forma gráfica as diretrizes 

corporativas da Caixa de Ferramentas de Fechamento de Mina. 
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Figura 4 - Caixa de Ferramentas de Fechamento de Mina – Mine Closure Toolbox. 

 

O Mine Closure Toolbox foi desenvolvido para aplicação interna em conjunto com a 

ferramenta denominada Socio Economic Assessment Toolbox (SEAT). A Caixa de 

Ferramentas para Avaliação Socioeconômica (Socio Economic Assessment Toolbox – SEAT) 

foi criada pela Anglo American e fornece uma série de diretrizes que apoiam a gestão contínua 

dos impactos sociais e econômicos nas localidades em que a empresa atua. Assim, além da 

gestão contínua dos impactos, a ferramenta apresenta diretrizes para a promoção do 

desenvolvimento social e econômico com reflexos positivos na qualidade de vida da 

população local. 

As ferramentas do SEAT proporcionam uma abordagem estratégica desde a elaboração dos 

estudos de viabilidade até o fechamento da mina. É orientada pelas melhores práticas 

internacionais, no entendimento das operações, dos seus impactos e na definição de 

diretrizes para a gestão destes. Como exemplo, cita-se a ferramenta 4E que orienta o 

fechamento do empreendimento sob a ótica dos aspectos sociais.  

Assim, o SEAT reforça o compromisso da Anglo American com as comunidades anfitriãs, 

tanto nos aspectos de relacionamento e de desenvolvimento local, assim como na gestão dos 

impactos sociais e econômicos, sejam estes positivos ou negativos.  
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Finalmente, dentre as diretrizes, destaca-se a necessidade de cálculo das estimativas de 

custo na situação atual de desenvolvimento do projeto e na situação de fechamento 

propriamente dita. Para cada uma das fases dos empreendimentos, os requerimentos 

necessários para o atendimento dos objetivos são definidos e servem como orientadores para 

as ações de planejamento.  

Em 2017, a empresa unificou os sistemas de gestão, integrando saúde, segurança e 

desenvolvimento sustentável, dando origem ao “Safety, Health and Environment Way – SHE 

Way” que passou a ser referência, a partir do ano de 2018, em substituição ao Anglo American 

Environment Way, antes utilizado. Esse novo sistema continua cobrindo todas as etapas do 

ciclo de vida da mineração, tais como requisitos de fechamento de mina, reabilitação, 

biodiversidade, recursos hídricos, entre outros. 

Vale ressaltar que por se tratar de uma empresa presente nas bolsas de valores de Londres 

e da África do Sul, todas as suas unidades de negócio ao redor do mundo, passam por 

auditorias externas de gestão ambiental. 

6.1 GESTÃO SOCIOECONÔMICA RELATIVA AO FECHAMENTO 
DAS ATIVIDADES DA MINA  

O empreendimento em questão já promove e continuará a promover, durante a sua fase 

operacional, uma série de benefícios sociais e econômicos que transformam a sociedade e a 

economia da região onde este se insere. Desde o início de sua implantação, devido ao seu 

grande porte econômico, o Projeto se consolidou como uma importante fonte geradora de 

emprego e renda e de arrecadação pública. Ademais, a Anglo American se instituiu como um 

agente econômico de alta relevância para os municípios de sua área de influência, o que a 

possibilita exercer uma interlocução responsável com o setor público, bem como, parcerias 

estratégicas visando o desenvolvimento socioeconômico da região. 

Desde o início da implantação do Sistema Minas-Rio a Anglo American se preocupou com o 

fato de que ao se instituir como uma força de transformação social e econômica, também 

poderia se tornar excessivamente preponderante para a economia dos municípios 

beneficiados. Neste caso, poderia ocorrer um processo de desenvolvimento econômico não 

sustentável, portanto, não condizente com os princípios que pautam as ações da Anglo 

American. 

Ciente disso, a empresa instituiu um conjunto de iniciativas socioambientais com o objetivo 

de fomentar e diversificar as atividades econômicas, que consistia em diversas medidas 

voltadas para os agentes econômicos dos municípios afetados, visando incrementar o 

aproveitamento das oportunidades decorrentes do desenvolvimento da atividade de 

mineração.  
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6.2 MECANISMOS DE INCLUSÃO DA SOCIEDADE DOS 

MUNICÍPIOS AFETOS NAS DECISÕES DE FECHAMENTO E 
USOS FUTUROS 

A Anglo American entende que o processo de descomissionamento de suas minas, assim 

como, as demais modificações relevantes que poderão ocorrer ao longo da operação do 

empreendimento, necessitam de ser informadas e discutidas com as sociedades dos 

municípios afetos.  

Esta diretriz contribui para a melhor inserção social do empreendedor e reduz a possibilidade 

de surgimento de tensões contrárias ao mesmo. Ademais, representa um marco importante 

para o desenvolvimento de uma relação entre empresa e comunidade, pois se institui pela 

harmonia e pelo respeito. 

Nesse sentido, a Anglo American desenvolve, no âmbito do seu Programa de Comunicação 

Social, uma série de atividades que visam a divulgação de notícias sobre o empreendimento 

e as ações realizadas pela empresa na região. Eventualmente, alterações significativas no 

seu plano diretor e nas suas atividades podem ser divulgadas por estes canais. 

O outro mecanismo de participação da sociedade nas definições adotadas pela empresa é o 

telefone para contato 0800. Este canal, conhecido como Fale Conosco (0800-9417100), é 

amplamente divulgado nos municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e 

Dom Joaquim e, assim, já se tornou um dos principais canais de comunicação com a 

população, onde os cidadãos esclarecem suas dúvidas e fazem reclamações e/ou sugestões. 

No caso do fechamento em si, a Anglo American realizará um processo consultivo à 

sociedade. Este será ordenado de acordo com a sua política de responsabilidade social por 

meio de ações específicas aos distintos setores da sociedade de forma a permitir que estes 

possam opinar acerca do processo de fechamento definitivo do empreendimento e sobre as 

medidas que estes entendem que deverão ser adotadas sobre esse assunto.  

Ressaltam-se os mecanismos de inclusão da sociedade nas decisões de fechamento da mina 

também se aplicam na hipótese de ocorrer um fechamento não previsto.  
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7. LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A responsabilidade ambiental do empreendedor pela reabilitação dos danos ao meio ambiente 

causados pela atividade minerária está textualmente declarada na Constituição Federativa do 

Brasil de 1988, em seu artigo 225, parágrafo 2º, que impõe a todos os que explorarem 

recursos minerais a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 

solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. No seu parágrafo 3º, 

o artigo 225 dispõe sobre a possibilidade de sanções penais e administrativas a pessoas 

físicas e jurídicas, por condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente. 

A Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, em seu artigo 2º reza 

que “a Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições 

ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana...”, e elenca os princípios a serem atendidos, destacando no inciso 

VIII a “recuperação de áreas degradadas”. 

Para efeito dessa lei, são considerados como degradação ambiental todos e quaisquer 

processos que resultam em danos ao meio ambiente, e pelos quais se perdem ou se reduzem 

algumas de suas propriedades, tais como a qualidade ou a capacidade produtiva dos recursos 

naturais (atmosfera, águas superficiais e subterrâneas, solo, subsolo, biosfera, flora e fauna), 

independentemente da relação custo/benefício da atividade degradadora.  

O Decreto 97.632/89, ao regulamentar o artigo 2º da Lei 6.938/81, determinou em seu artigo 

1º que “os empreendimentos que se destinam à exploração de recursos minerais deverão, 

quando da apresentação do Estudo de Impacto Ambiental - EIA e do Relatório de Impacto 

Ambiental - RIMA, submeter à aprovação do órgão ambiental competente Programa de 

Recuperação de Área Degradada”. E no seu parágrafo 3º definiu que “a recuperação deverá 

ter por objetivo o retorno do sítio degradado a uma forma de utilização, de acordo com plano 

preestabelecido para uso do solo, visando a obtenção de uma estabilidade do meio ambiente”. 

Portanto, a reabilitação ambiental terá por objetivo o retorno da área degradada a alguma 

forma de utilização, que será estabelecida pela implementação de um plano de recuperação 

dos recursos naturais e de uso do solo, para obtenção de novos benefícios socioeconômicos 

e melhoria do meio ambiente. 

Por sua vez, a Lei 6.938/81 (Política Nacional de Meio Ambiente) também adota o critério da 

responsabilidade objetiva, em seu artigo 14, pelo qual “(...) o poluidor é obrigado, 

independentemente de existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. Nesta teoria da responsabilidade objetiva 

não se cogita do elemento culpa. O empreendedor que, ao criar e operacionalizar a sua 
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atividade cria riscos para terceiros, fica obrigado a reparar qualquer dano àquele causado, 

ainda que a sua atividade e a sua atitude estejam isentas de culpa. Basta que seja possível 

demonstrar o dano e associá-lo ao nexo causal. 

O artigo 19 da Lei 7.805/89 dispõe que “o titular de autorização de pesquisa, de permissão de 

lavra garimpeira, de concessão de lavra, de licenciamento ou de manifesto de mina, responde 

pelos danos causados ao meio ambiente”. 

A lei 9.605/98 definiu as responsabilidades administrativas, civis e penais das pessoas 

jurídicas por crimes ambientais, sem excluir as idênticas responsabilidades das pessoas 

físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. O artigo 55 reza: “executar pesquisa, 

lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão 

ou licença, ou em desacordo com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano e multa”. 

E no seu parágrafo único complementa: “Nas mesmas penas incorre quem deixa de recuperar 

a área pesquisada ou explorada, nos termos da autorização, permissão, licença, concessão 

ou determinação do órgão competente”. 

Conclui-se, portanto, que a reabilitação de áreas degradadas é imposição constitucional e 

legal, que deve ser conduzida na conformidade de projeto técnico aprovado pelas autoridades 

competentes, visando atribuir ao solo uma nova função social. O seu descumprimento pode 

caracterizar crime. 

Especial atenção deve ser dada, pela atividade de mineração, inclusive na fase de 

fechamento ao atendimento da Lei nº 6.514/77 que alterou o capítulo V do Título II da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), relativas à Segurança e Medicina do Trabalho, e 

aos preceitos da Portaria 3.214/78, com a redação atualizada, que aprovou as Normas 

Regulamentadoras (NR’s) da CLT. Da mesma forma, terão que ser atendidos os requisitos 

das NRM’s - Normas Regulamentares de Mineração do Ministério das Minas e Energia (MME) 

/ Agência Nacional de Mineração (ANM), atualizadas pela Portaria DNPM nº 237/2001 e 

Portaria DNPM nº12/2002. Dentre elas, aplicáveis diretamente ao fechamento das atividades 

de mineração a céu aberto, destacam-se as NRMs 20 e 21. 

A “NRM - 20 - Suspensão, fechamento de mina e retomada das operações mineiras” tem por 

objetivo definir os procedimentos administrativos e operacionais a serem adotados de 

fechamento de mina (cessação definitiva das operações), suspensão (cessação de caráter 

temporário das operações) e retomada das operações mineiras, que só podem ocorrer com 

prévia comunicação e autorização do DNPM. A adoção das medidas de segurança e dos 

cuidados para a preservação da jazida e das instalações, que a norma especifica para os dois 

casos, também é obrigatória. 
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Para a suspensão temporária das operações mineiras, além da comunicação prévia, é 

obrigatório requerimento justificativo caracterizando o período pretendido, acompanhado 

instrumentos comprobatórios, constando: relatório técnico narrando os trabalhos efetuados, o 

estado geral da mina e suas possibilidades futuras, a caracterização das reservas 

remanescentes (geológicas e lavráveis). Deve apresentar, também, os levantamentos 

topográficos atualizados, a planta geral da mina (com as áreas lavradas disposição do solo 

orgânico, minério, estéril, sistemas de disposição, as vias de acesso e outras obras civis) e as 

áreas recuperadas e por recuperar e outros planos e medidas, conforme abaixo detalhado 

(nos termos do item 20.3.1) 

O relatório também deve incorporar os planos referentes aos monitoramentos do lençol 

freático, da qualidade da água e do ar e daqueles realizados para minimizar danos aos meios 

físico, biológico e antrópico, bem como os de controle do lançamento de efluentes (com 

caracterização de parâmetros controladores), de manutenção das instalações e 

equipamentos, de drenagem da mina e de atenuação dos impactos no meio físico e 

especialmente o meio hídrico, e de retomada das operações. 

A retomada das operações deve ser precedida de comunicação à ANM, dentro do prazo de 

validade da suspensão autorizada, devidamente acompanhada de Projeto de Retomada das 

Operações Mineiras, cujas diretrizes a norma também aponta. A retomada das operações 

mineiras só é permitida após manifestação favorável da ANM. 

Para o fechamento definitivo de mina, a NRM-20 prevê obrigações e procedimentos similares 

àqueles adotados para a suspensão temporária da lavra. Enfatiza, no entanto, a 

obrigatoriedade de apresentação de um plano executivo de desmobilização das instalações e 

equipamentos que compõem a infraestrutura do empreendimento mineiro, levando em 

consideração aspectos sobre a estabilidade, controle de erosões e drenagens, e outros 

fatores técnicos pertinentes. Também deve indicar o destino a ser dado aos equipamentos e 

materiais (servíveis e inservíveis) resultantes da desmontagem, e apontar as medidas 

propostas para a conformação topográfica e recuperação ambiental e paisagística de toda a 

área afetada.  

O mesmo plano também deverá incluir o detalhamento das medidas para controle e 

monitoramento do lançamento de efluentes, da poluição do solo, da atmosfera e dos recursos 

hídricos, com a caracterização dos parâmetros controladores. Igualmente devem constar do 

plano executivo as medidas de acompanhamento e monitoramento relativas aos sistemas de 

disposição e de contenção de estéril e de rejeitos, de estabilidade de taludes e maciços, de 

comportamento do lençol freático e drenagem de águas. Exige, finalmente, a apresentação 
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de um relatório das condições de saúde ocupacional dos trabalhadores durante a vida útil do 

empreendimento mineiro e do cronograma físico e financeiro das atividades propostas. 

A “NRM-21 - Reabilitação de áreas pesquisadas, mineradas e impactadas” define 

procedimentos administrativos e operacionais para reabilitação de áreas pesquisadas, 

mineradas e impactadas, assim entendidas todas as áreas que sofreram alterações dos seus 

fatores bióticos e/ou abióticos, causadas pelas atividades de pesquisa geológica ou de 

mineração. Recomenda que a adequação topográfica e paisagística (harmonização da 

paisagem com o objetivo de minimizar o impacto visual) das áreas impactadas leve em 

consideração o uso futuro da área, e as normas técnicas e legais vigentes, e que os projetos 

de reabilitação sejam elaborados, implementados e supervisionados por técnicos legalmente 

habilitados.  

A Resolução n° 68/2021, de 04 de maio de 2021, da ANM, dispõe sobre as regras referentes 

ao Plano de Fechamento de Mina e revoga as Normas Reguladoras da Mineração - NRM nº 

20.4 e 20.5, que tratavam sobre o tema. A nova norma estabelece a obrigatoriedade e 

parâmetros de apresentação do Plano de Fechamento de Mina, e alinha seu conceito 

normativo como “o conjunto de procedimentos para o descomissionamento da área da mina 

após a atividade de mineração, envolvendo a desmobilização das estruturas provisórias de 

suporte às operações de lavra e beneficiamento, a estabilização física e química das 

estruturas permanentes e seus monitoramentos, bem como a habilitação da área para um 

novo aproveitamento mineral ou outro uso futuro”. A Resolução determina quais documentos 

deverão instruir o PFM, de acordo com a fase de cada empreendimento minerário, em 

conformidade com a seguinte divisão: (i) Fase de requerimento de lavra ou com título já 

outorgado com atividade de lavra não iniciada; (ii) minas em encerramento por exaustão; (iii) 

minas em encerramento antes da exaustão; e (iv) minas em operação. 

Recomenda-se, portanto, para o desenvolvimento do plano executivo de fechamento parcial 

da mina, planta e demais instalações e estruturas do projeto Minas-Rio Mineração, e de 

reabilitação de suas áreas degradadas, a pesquisa e atendimento ao ordenamento jurídico e 

normativo pertinente e vigente na ocasião, nos âmbitos federal, estadual e municipal, e das 

normas técnicas do MTb (NRs), do MME/ANM (NRMs) e da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e/ou de instituições similares de outros países, ou de empresas brasileiras 

ou estrangeiras, que possam servir de referência para o estabelecimento de procedimentos e 

metodologias seguros e adequados.  

Da mesma forma, devem ser consideradas as Regras de Trabalho, as Práticas - Padrão e 

todas as demais normas internas e procedimentos operacionais, técnicos e administrativos 
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determinados para a gestão de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional do 

empreendimento. 
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8. PLANEJAMENTO DE FECHAMENTO DA MINA 

De acordo com as diretrizes corporativas descritas no capítulo 6, a Anglo American possui 

procedimentos específicos para o fechamento de Mina.  

Para a gestão e planejamento das atividades de fechamento, a Anglo American possui 

equipes especializadas em suas unidades, com o suporte técnico da sede corporativa na 

África do Sul, responsáveis pela elaboração dos procedimentos técnicos e administrativos 

necessários para a garantia das práticas de recuperação socioambiental com a visão da 

construção de um legado positivo e sustentável para as partes interessadas. 

O planejamento futuro do fechamento da Mina considera o encerramento progressivo com a 

adoção de medidas de recuperação ambiental durante as diversas etapas do 

empreendimento. 

 

8.1 PLANEJAMENTO PARA UM FECHAMENTO NÃO ESPERADO 

Todo empreendimento, por mais detalhado e bem fundamentado, está sujeito a situações que 

podem surpreender o empreendedor. Para assegurar a manutenção dos princípios de 

sustentabilidade adotados para o Minas-Rio faz-se necessário um Plano Emergencial de 

Fechamento. Nem todas as situações de risco apontadas a seguir são capazes de 

comprometer a estrutura do empreendimento, a ponto deste decidir encerrar suas atividades 

prematuramente. O presente capítulo procura demonstrar a necessidade do alerta para 

situações emergenciais, onde serão tomadas providências no sentido de garantir os princípios 

adotados.  

Situações de risco poderão ser, segundo Finucane (2008, in Mine Closure, 2008): 

• Modificações comprometedoras nos preços de mercado do produto final; 

• Dificuldades operacionais incontornáveis; 

• Problemas com os teores do minério; 

• Questões ambientais; 

• Instabilidade política; 

• Aspectos de ordem comunitária; 

• Outros fatores. 

Estes fatores, de forma isolada ou conjunta, poderão levar a um fechamento não previsto, ou 

antes, do previsto. 

Nesta situação poderão ser adotadas duas tipologias de fechamento: 

• Fechamento temporário: quando da suspensão da lavra por prazo determinado, 

motivada por razões técnicas ou econômicas, decidida e implementada na 
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conformidade do que dispõe a legislação minerária vigente, e que deverá contemplar, 

obrigatoriamente, a possibilidade de retomada futura dos trabalhos e, portanto, a 

necessidade de manutenção das instalações da mina e da planta, dos prédios e dos 

equipamentos; 

• Fechamento definitivo: motivado pela exaustão da reserva mineral ou inviabilização 

técnica ou econômica irreversível, parcial ou total, do empreendimento.  

A Anglo American possui procedimentos a serem adotados em caso de fechamento 

prematuro, ou fechamento não esperado. Entende-se como fechamento prematuro o 

encerramento das atividades de produção mineral antes do fechamento programado 

propriamente dito. No caso da Mina do Sapo, qualquer paralisação das atividades de extração 

e beneficiamento de minério em um período anterior ao ano do fechamento, temporário ou 

permanente, será considerada um fechamento prematuro. 

No caso eventual da paralisação prematura e temporária, dever-se-á implementar os 

seguintes programas: 

• Programa de manutenção ambiental: conjunto de atividades de manutenção que 

garantam a estabilidade física, química e biológica das estruturas minerárias; e caso 

necessário, deverão ser continuados, caso pertinente, ao longo do período em que o 

projeto esteja temporariamente paralisado. 

• Programa de estabilização, reabilitação e/ou recuperação ambiental: as áreas 

instáveis ou que estejam sob o risco de provocar ou induzir dano ambiental, em áreas 

externas ao limite do empreendimento, deverão ser objeto de ações específicas de 

controle e mitigação. Caso necessário, ações de recuperação e/ou reabilitação 

ambiental deverão ser antecipadas para evitar o desencadeamento de impactos 

oriundos da paralisação das atividades; 

• Programa de comunicação: a Anglo American desenvolverá, caso necessário, um 

plano de comunicação específico para interagir com as partes afetadas visando 

minimizar os impactos causados pela paralisação prematura das atividades; e 

• Programa de relocação e desmobilização da mão de obra: caso pertinente, o 

Programa de Requalificação, Realocação e Desmobilização da Mão de Obra da fase 

de fechamento deverá ser antecipado para minimizar os impactos causados pela 

eventual desmobilização prematura da mão de obra do projeto. 

Caso a paralisação temporária se prolongue por um período superior ao programado e resulte 

na antecipação do fechamento definitivo da mina, haverá, por conseguinte, a necessidade da 

aplicação e execução dos programas elaborados para o fechamento da mina. Importante 
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mencionar novamente que os programas corporativos voltados para o fechamento de mina 

são monitorados durante todas as etapas, reduzindo significativamente os riscos envolvidos 

com o fechamento, mesmo que prematuro. 

 

8.2 PLANEJAMENTO PARA O FECHAMENTO DEFINITIVO  

 

8.2.1 Estudo de alternativas de fechamento e uso futuro 

 

8.2.1.1 Pressupostos e tendências internacionais 

Nos tempos atuais, a mineração é entendida como um uso temporário da terra (MINE 

CLOSURE, 2007). Após o seu encerramento, a ADA adquire nova função, que pode ter os 

aspectos ambientais como principais fatores de influência na escolha de novos usos, mas 

também podendo as formas de fechamento e usos futuros serem fruto do acordo com os 

anseios sociais e legais da região.  

Tanto os aspectos de uso futuro como os de conservação ambiental são objetos de inclusão 

nas análises dos Planos de Fechamento em todo mundo. Para maior garantia o mesmo Plano 

inicialmente apresentará várias opções que serão amadurecidas ao longo das revisões, 

submetidas regularmente aos atores diretamente envolvidos no empreendimento 

(stakeholders). Para cada opção de fechamento serão considerados os mais diversos 

aspectos sociais, econômicos, técnicos e ambientais.  

O Plano de Fechamento em todo mundo não é um documento que nasce pronto. A 

necessidade de revisões periódicas do referido plano e suas alternativas de fechamento, 

indicando impactos e custos finais, é internalizada ao longo da operação dos 

empreendimentos mineiros e é parte intrínseca do processo de planejamento de longo prazo. 

A tendência internacional tem sido a busca e o desenvolvimento ativo de ferramentas cada 

vez mais integradas no dia-a-dia da produção, incluindo as diversas áreas de atuação, com o 

objetivo de alcançar a segurança financeira e socioambiental dos empreendimentos.  

A meta será o desenvolvimento de um cenário final factível e amplamente aceito internamente 

e regionalmente. 

Diante do desafio de produzir dados integrados sobre o fechamento de mina, o setor mineral, 

em especial na Austrália, África do Sul, Canadá entre outros, tem desenvolvido uma série de 

ferramentas modernas, corroboradas pelo Governo local, ligadas a sistemas de geo-

orientação e retroalimentação por meio de softwares complexos, atualizando online diferentes 

elementos que contribuem para um fechamento de mina com sucesso (LEAL, et al, in Mine 
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Closure, 2007). O foco, conforme MURPHY (2007) deixou de ser somente a questão de 

reabilitação dos passivos ambientais ou atendimento de obrigatoriedade legal.  

Além de metas, como um “ambiente ecologicamente equilibrado” almejado pela constituição 

brasileira, o setor de mineração está em busca da identificação de novos paradigmas de 

demolição, reciclagem e reaproveitamento de tudo o que foi implantado. As vantagens, nesse 

caso, evidenciam-se na redução drástica dos custos residuais de fechamento; mas ao mesmo 

tempo exigem dedicação administrativa contínua, desde antes da implantação do 

empreendimento, perpassando a escolha de alternativas para tipos de materiais, formas de 

projetos e planejamento em módulos.   

Adicionalmente, há uma tendência mundial para a inclusão social nas decisões de 

fechamento. Ratificadas pelas demandas emanadas do empreendimento nas comunidades 

adjacentes, funcionam como novo trampolim para a escolha de usos futuros nas áreas 

diretamente afetadas. São duas as vertentes de ocupação futura: o desenvolvimento 

socioeconômico avançado, como forma de atingir a sustentabilidade socioambiental e 

alternativas baseadas em preceitos mais conservadores, de ordem predominantemente 

ambiental.  

Outrossim, nem um bom plano de fechamento, nem o planejamento exaustivo ongoing 

(aquele feito durante a fase de operação) pode garantir certezas futuras. A dinâmica quanto 

a questões de mercado ou normativas (de ordem legal) pode, por si só, ao longo da vida útil, 

jogar por terra o arcabouço de fechamento erguido.  

Por estes motivos tornam-se fundamentais as revisões para a construção do Plano de 

Fechamento também do Minas-Rio Mineração, em Conceição do Mato Dentro, Alvorada de 

Minas e Dom Joaquim (este último, possui estruturas do empreendimento, mas não a mina), 

Minas Gerais. 

8.2.1.2 Pressupostos e tendências regionais e locais  

Os conceitos relacionados ao planejamento de fechamento de mina adotados pela Anglo 

American seguem as políticas mais atuais de gerenciamento ambiental e de sustentabilidade.  

Práticas históricas de encerramento de minas, sem um planejamento mínimo, têm 

sobrecarregado regiões e países com legados negativos, resultado de práticas operacionais 

que desconsideravam a prevenção de passivos ambientais e sociais, ou mesmo a reabilitação 

de áreas. Essas práticas decorriam de políticas corporativas de operação e fechamento, e 
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ausência de controles regulatórios, gerando minas abandonadas com impactos e passivos 

que geram custos e externalidades de reabilitação (adaptado de IBM, 20093).  

A mudança das práticas e políticas de gestão de minas paralisadas é detalhada por Sánchez 

(20114) como: “As consequências ambientais e socioeconômicas do fechamento de mina vêm 

sendo objeto de estudos e regulamentação em várias partes do mundo. Durante séculos, as 

minas foram simplesmente abandonadas, sem que seus efeitos fossem percebidos como 

merecedores de preocupação. Porém, o acelerado crescimento econômico observado ao 

longo do século XX levou a um aumento da demanda e, consequentemente, da produção 

mineral superior à taxa de crescimento da população (UNEP, 2010).  

A evolução se deu na implantação de medidas de recuperação executadas durante as 

operações de lavra e nas iniciativas de reabilitação e recuperação, considerando um potencial 

de uso futuro para as áreas. Primeiramente, o foco principal da reabilitação foi em segurança 

(estabilidade física e química), e de modo desarticulado dos efeitos ambientais, econômicos 

e sociais (Sánchez, 2011; ICMM, 2008; World Bank, 2002). Posteriormente, foram 

incorporadas aos procedimentos corporativos as práticas de planejar o fechamento na fase 

de exploração, desde a concepção do projeto. De fato, para ser completamente efetivo, o 

processo de planejamento para o fechamento deve ser concomitante ao processo decisório 

sobre viabilidade do projeto de exploração mineral, incluindo a fase de concepção.  

Portanto, considerando todos os fatores que influenciam as decisões corporativas, as 

empresas de mineração, ambientalmente responsáveis como a Anglo American, passaram a 

encarar com a mesma importância a aceitação de seus projetos não somente a conformidade 

com quadros regulatórios, mas também a aceitação influenciada pelas práticas de gestão dos 

impactos ambientais e sociais, e sua capacidade de gerar impactos econômicos positivos de 

longo prazo. 

Deste modo, a reabilitação das áreas, de modo a deixar bens públicos dos quais as futuras 

gerações usufruam os benefícios, é um driver cada vez mais comum nas empresas de 

mineração de atuação global, incluindo assim no conceito de reabilitação os aspectos de 

vocação socioeconômica, além dos aspectos gerais de estabilização física e química 

(adaptado de IBM, 2009 e Deloitte, 2013). 

A Anglo American adota, além de variáveis técnicas de meio físico e biótico, típicas de 

planejamento de atividades de reabilitação, os cenários econômicos locais, regionais e 

mundiais, fazendo do planejamento para o fechamento um processo complexo.  

 
3 IBM Global Services – Mining Industry: Envisioning the Future of Mining, 2009. Disponível em 
http://www.ibm.com/smarterplanet/global/files/ca__en_us__oil__smarter_natural_resources_future_of_mining.pdf 
4 Sánchez, L.E. REM: R. Esc. Minas, Ouro Preto, 64(1), 117-124, jan . mar. | 2011 – pg 117-124 
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Ao adotar as tendências das boas práticas, a Anglo American inclui no planejamento de 

fechamento de mina a discussão sobre potenciais usos futuros das áreas de lavra, com a 

inclusão de processos de consultas a partes interessadas, cujo objetivo principal é antecipar 

e encaminhar soluções para resolução de problemas que envolvem partes interessadas como 

as próprias empresas de mineração, governos e comunidades, com vistas ao fechamento 

exitoso de minas (World Bank,2002; ICMM, 2008; IBM, 2009; Deloitte, 2013). 

 

8.2.1.3 Pressupostos e tendências regionais e locais 
(Vocação preliminar) 

A Anglo American, no processo de planejamento do fechamento, já incorporou o princípio de 

avaliar, ainda que preliminarmente, a tendência socioeconômica regional e local para começar 

a definição dos potenciais usos futuros pós atividade de mineração.  

Neste sentido, foi elaborado um estudo preliminar pela empresa CARE (2012), denominado 

“Diagnóstico e Recomendações para um Programa de Desenvolvimento Territorial 

Sustentável nos municípios de Alvorada de Minas, Conceição do Mato Dentro e Dom 

Joaquim”. Este diagnóstico foi realizado a partir de informações secundárias e entrevistas com 

moradores e autoridades públicas da região da ADA do empreendimento. A partir das 

informações coletadas e analisadas, a vocação preliminar da região de instalação do 

empreendimento foi identificada.  

De acordo com o estudo, os municípios localizados na área diretamente afetada pelo 

empreendimento fazem parte do Circuito Turístico Serra do Cipó, que abrange outros quatro 

municípios: Congonhas do Norte, Jaboticatubas, Nova União e Santana do Riacho. Estes 

municípios possuem em comum a diversidade natural de fauna e flora da Serra do Cipó, além 

de rica hidrografia, o que dá ao seu conjunto uma infinidade de belezas naturais. Além do 

circuito da Serra do Cipó, a região possui o distrito de Tabuleiro, próximo à Conceição do Mato 

Dentro, que possui grande vocação turística. 

Este fato, aliado ao patrimônio arquitetônico e cultural - festas religiosas, artigos de couro, 

tapetes arraiolos, queijo artesanal e cachaça - da cidade, estimula seus cidadãos e dirigentes 

públicos a determinar a atividade do turismo como uma vocação de suas cidades. 

O diagnóstico aponta também que a produção agropecuária, embora com suas limitações, é 

bastante expressiva e tradicional na região. A produção de queijo artesanal, a pecuária leiteira 

e produção de grãos e frutas são as principais atividades realizadas neste setor econômico. 

Desta forma, a produção de queijos artesanais, doces de leite, cachaças artesanais, 

beneficiamento de frutas, produção de artesanato são identificadas como possíveis atividades 

a serem incentivadas na região devido à sua vocação. 
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8.2.1.4 Compartimentação dos usos futuros em dois cenários 

de fechamento 

Para melhor compreensão do processo de elaboração dos cenários alternativos de 

fechamento e uso futuro estão propostas duas vertentes de análise: uma, voltada para um 

Cenário Meta; e outra, para um Cenário Conservador.  

A compartimentação do uso futuro das áreas diretamente afetadas pelo empreendimento da 

Anglo American em duas grandes vertentes facilita a subdivisão posterior em cenários bem 

mais específicos. As vertentes citadas refletem as situações possíveis e usuais, que 

certamente incorporarão os cenários específicos. 

O Cenário Meta incorpora as alternativas que permitem a implementação de novas atividades 

econômicas, cumpridas todas as medidas de reabilitação e estabilização dos meios físico e 

biótico. Neste cenário, após o término do empreendimento em pauta, será admitida a 

manutenção de parte das estruturas existentes do empreendimento, desde que com função 

planejada e aceita pela sociedade como própria para o uso futuro estabelecido. 

Na verdade, são inúmeras as possibilidades de novos usos nas instalações do 

empreendimento em fechamento. São usos decorrentes das vocações locais aceitas à época 

do fechamento, dependentes, é claro, das tendências socioeconômicas e ambientais 

identificadas ao longo do processo de operação do empreendimento e registradas no 

momento da última versão do Plano de Fechamento.  

A possibilidade de novos usos da ADA, após o fechamento, pode ser um alento nas 

negociações com a população regional e órgãos licenciadores afins, uma vez que pode 

reduzir os impactos de fechamento e promover as vocações dos rumos socioeconômicos 

regionalmente almejados. O cenário meta pode também aumentar a garantia do controle 

ambiental e monitoramento para o período de pós-fechamento, uma vez que os novos atores 

assumirão os compromissos de manutenção dos princípios de estabilidade adotados.  

A manutenção de edificações, que representam um significativo valor de recursos financeiros, 

administrativos, trabalhistas e temporais, entre outros, pode alavancar ideias de usos futuros 

importantes com inclusão ambiental. Em um Cenário Meta, com usos predominantemente 

antrópicos, por outro lado, pode implicar em novos impactos ambientais que devem ser 

avaliados criteriosamente nos processos dos novos licenciamentos. 

Aparentemente, na perspectiva da mobilização, bem como da integração dos esforços sociais 

para a construção de um projeto de desenvolvimento regional, o Cenário Meta, numa 

comparação com o Cenário Conservador, é mais ativo e dinâmico. 
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Quadro 4 - Vantagens e desvantagens do Cenário Meta. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

a) Vantagens econômicas, em função da 
manutenção das fontes de receita municipal e 
possibilidade de diversificação da economia 
regional.  

b) Garantia de reabilitação e monitoramento de 
todos os passivos ambientais no período de 
pós-fechamento. 

c) Redução da descontinuidade de geração de 
empregos, renda e impostos na região. 

d) No caso de Conceição do Mato Dentro, 
Alvorada de Minas e Dom Joaquim: retenção de 
talentos e de jovens - investimento social. 

e) Potencial incremento cultural na região, por 
meio de maior especialização profissional.  

f) Incremento na qualidade e diversificação do 
ensino regional. 

g) Possibilidade de viabilizar a forte potencialidade 
turística da região. 

h) Possibilidade de maior controle das áreas 
naturais protegidas na área de influência do 
empreendimento, resultando, portanto, também 
em ganho ecológico. 

i) Os impactos decorrentes aos novos 
investimentos na área serão de baixo porte, em 
função do reaproveitamento de obras e áreas 
produtivas.  

j) Tendência de custos menores de implantação 
dos novos usos na área em questão 

a) Potencial surgimento de novas áreas 
degradadas e impactos ambientais 
decorrentes das novas atividades ou 
expansão delas.  

b) A mudança de atividades pode 
comprometer o foco inicial, criando 
situações conflitantes no cenário 
econômico local. 

c) Insatisfação de grupos voltados para a 
preservação natural e proteção integral do 
meio ambiente.   

d) Potencial dificuldade para angariar novos 
investidores para ocupar as estruturas 
edificadas disponíveis. 

 
O Cenário Conservador, por outro lado, está fundamentado na desmontagem integral das 

estruturas, benfeitorias e estruturas de mineração, com desativação permanente e 

reabilitação ambiental das áreas diretamente afetadas (ADA) pelo empreendimento. Neste 

caso a reabilitação ambiental será dada de acordo com a situação do “status quo ante”, isto 

é, com as formas de uso de antes do empreendimento, ou seja, considerando a situação do 

ano de 2009.  

Neste caso, algumas das atividades atualmente exercidas sobre a área, como no caso a 

agropecuária, poderão, em parte da ADA, não mais serem passíveis de execução, uma vez 

que haverá localmente mudanças irreversíveis na topografia (cava, pilhas, terraplenagens 

feitas) e solos locais. Mesmo com um programa de reabilitação de áreas degradadas, alguns 

impactos permanecerão, impedindo o uso integral do terreno para as atividades atuais de 

cultivo. 

O Cenário Conservador será legitimado no caso de uma opção corroborada pela sociedade 

como um todo (agências ambientais, comunidades, etc), após audiências públicas e 

discussão ampla, envolvendo inclusive pretensos investidores na área remanescente da ADA.   
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Neste caso o Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas buscará a criação das 

formações primitivas e a instalação de processos de sucessão natural. O resultado será a 

formação de sistemas não necessariamente idênticos aos ecossistemas naturais ou 

primitivos, mas sim, sistemas com a interferência sucessional direta dos dispersores 

ambientais locais (flora e fauna).  

Por outro lado, perde-se a oportunidade de aproveitamento de benfeitorias já implantadas, 

podendo forçar a abertura de novas áreas antropizadas em áreas naturais para manter a 

sustentabilidade econômica da região. Outra desvantagem consiste na possibilidade do 

insucesso na evolução natural dos ecossistemas implantados, em detrimento da 

biodiversidade regional.  

Quadro 5 - Vantagens e desvantagens do Cenário Conservador. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

a) Ganho ambiental regional, com efeito 
potencializador para uma sucessão natural 
sobre as áreas degradadas. 

b) Fomento de uma consciência ambiental 
voltada para a manutenção dos recursos 
naturais existentes. 

c) Possibilidade de pesquisas científicas no 
sentido de identificar a evolução da 
revegetação das áreas degradadas na 
ADA da Anglo American. 

 

a) Altos custos de fechamento, manutenção 
e monitoramento no pós-fechamento. 

b) Limitação de fontes financiadoras para 
conservação das áreas protegidas. 

c) Maior índice de impactos de fechamento 
do empreendimento, comparado às 
alternativas do Cenário Meta.  

d) Não-reaproveitamento de recursos e 
benfeitorias já implantadas. 

e) Limitação no processo de sustentabilidade 
econômica da região. 

f) Risco de evasão de divisas e talentos da 
região. 

g) Risco de clandestinidade sobre as áreas 
protegidas. 

 

8.2.1.5 Construção de uma estratégia ongoing para a escolha 
da alternativa ideal de uso futuro 

A despeito das alternativas de uso futuro apresentadas nos itens anteriores, conforme 

MURPHY, D.P. et al, 2007 o processo de escolha das estratégias de fechamento e usos 

futuros não é uma questão de avaliação genérica ou comparação entre as alternativas 

colocadas, escolhendo a que aparentemente melhor se adéqua, sob o ponto de vista da 

empresa mineradora. Cada plano de fechamento deve identificar e avaliar circunstâncias 

específicas durante o processo de operação (ongoing), por meio de ferramentas consistentes 

de planejamento, avaliação de custos, percepção das comunidades circunvizinhas e órgãos 

ambientais, em busca da alternativa ideal.  

Situações imprevistas podem acontecer na mineração proposta, obrigando o fechamento 

emergencial ou antecipado do empreendimento. É preciso contar com essa hipótese e 
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preparar-se para ela. Trata-se de uma situação inusitada, porém, possível no setor da 

mineração, e não exime o empreendedor de seus compromissos assumidos perante a lei e a 

comunidade circunvizinha.  

Nesta situação, o reuso do site, com aproveitamento total e maximização de receitas ao final, 

é um alvo interessante. Porém, este alvo dependerá profundamente do planejamento de 

fechamento conduzido ao longo do processo de operação da mina. A estratégia perante esse 

tipo de situação consiste na condução de um planejamento voltado para o 

descomissionamento parcial, isto é, em etapas, de forma que, ao final, mesmo diante de 

situações de mercado desfavoráveis, os passivos a serem mitigados estejam minimizados ou 

totalmente mitigados. 

Os usos futuros serão tão mais reais quanto maior o volume e mais precisas forem as 

informações colhidas junto à comunidade, agências ambientais e setores públicos da região. 

Portanto, a Anglo American ensejará um processo de análise, baseada em um processo 

contínuo de consulta pública, de comunicação social e na utilização periódica de indicadores 

socioeconômicos, através do qual se evidencia a transparência da situação empresarial, 

mercadológica e ambiental da empresa. 
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9. AVALIAÇÃO DE RISCOS E IMPACTOS PARA A FASE DE FECHAMENTO 

As atividades de fechamento de um empreendimento minerário promovem impactos de 

natureza positiva ou negativa no meio. Todavia, muitos impactos negativos podem ser 

minimizados ou mesmo evitados por meio da adoção de medidas, ainda, durante as fases de 

implantação e operação. 

Admite-se, a hipótese de fechamento com mudança de perfil econômico nos municípios de 

Conceição do Mato Dentro, Alvorada de Minas e Dom Joaquim. O sucesso das medidas 

estabelecidas nos programas de desenvolvimento da mão de obra local e fornecedores, 

fortalecimento do setor de turismo, geração de empregos e melhoria na infraestrutura regional 

promoverá a sustentabilidade econômica da região e, como consequência, reduzirá a 

dependência entre os municípios e a Anglo American, minimizando assim, os impactos 

associados ao fechamento do empreendimento. 

Os riscos associados ao fechamento de um empreendimento podem ser delineados a partir 

do cenário de fechamento adotado. De acordo com o cenário conservador é considerado a 

adoção de uma alternativa de baixo risco ambiental uma vez que prevê a desmontagem 

integral das estruturas e completa recuperação ambiental da área. O Cenário Meta prevê a 

continuidade de utilização das estruturas por outras atividades que não as atuais e não 

necessariamente relacionadas com o atual proprietário, o que considera a manutenção de 

alguma das estruturas da mina e, portanto, maior risco associado ao fechamento, em razão 

de um passivo ambiental deixado pelo novo proprietário. Por outro lado, o Cenário Meta reduz 

o impacto social em razão da continuidade de oferta de empregos na região.  

Os riscos também podem ser relacionados à eficiência de implementação dos programas 

ambientais ao longo da operação da mina. A minimização dos impactos ocorridos durante 

esta fase pode ocasionar a diminuição dos passivos a serem descomissionados na fase de 

fechamento, o que influencia nas atividades e risco associados ao fechamento. 

Portanto, a Anglo American vem conduzindo diversos programas ambientais, que tratam de 

aspectos distintos dos meios físico (água, ar, solo, etc.) e biótico (fauna e flora), e cujos 

resultados são periodicamente reportados à Superintendência Regional de Regularização 

Ambiental (SUPRAM) Jequitinhonha e ao corporativo global da Anglo American. Muitos dos 

programas em andamento se destinam a prevenir e compensar impactos negativos podendo 

assim contribuir diretamente na redução de passivos ambientais no fechamento.  

A Anglo American já desenvolve, desde a fase de implantação, uma série de ações 

estratégicas e integradas de modo a evitar e/ou reduzir eventuais impactos na época do 

fechamento da mina. A estratégia adotada pela empresa concentra-se no desenvolvimento 

autossustentável dos diversos atores econômicos, dentre os quais se destacam os gestores 
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públicos, os fornecedores e produtores rurais locais. As ações, ademais, visam incentivar o 

estabelecimento de relações comerciais entre os fornecedores e produtores locais, o turismo 

e a preservação da cultura local. Espera-se que as ações de desenvolvimento integrado 

implementadas pela Anglo American reduzam a dependência econômica e social do 

empreendimento, minimizando, assim, os impactos negativos decorrentes do fechamento da 

mina. 

Contudo, na época do fechamento, a Anglo American realizará uma minuciosa avaliação dos 

impactos sociais e ambientais considerando os resultados obtidos nos vários programas e 

estudos conduzidos ao longo da implantação e operação e o contexto social, econômico e 

ambiental da área.  

As atividades de fechamento considerarão a legislação vigente e as diretrizes definidas nas 

políticas corporativas da Anglo American. As informações sobre o fechamento serão 

divulgadas na área de influência e as partes interessadas serão incluídas no processo, de 

modo que sua participação possa contribuir com a avaliação de impactos e com as tomadas 

de decisão, como, por exemplo, a definição do uso futuro da área do empreendimento. 

Para a operação do empreendimento espera-se a geração de 1.500 postos de trabalho diretos 

no Complexo Minerário. Promovendo, assim, um aumento do nível de emprego conforme 

previsto no estudo de impacto ambiental (EIA). Desde o início das obras, a Anglo American 

vem priorizando a contratação de mão de obra local e o seu máximo reaproveitamento. 

A Anglo American, ainda, oferta diversos cursos de capacitação presencial e à distância. A 

empresa implantou o Portal Mover e uma unidade do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI) em Conceição do Mato Dentro, no Complexo Educacional Ginásio São 

Francisco, que foi completamente reformado e provido da infraestrutura e equipamentos 

necessários para a realização dos cursos.  

O programa de capacitação de mão de obra local prevê ciclos periódicos de treinamento, que 

resultam na contratação de profissionais pela Anglo American. Os alunos não contratados 

pela Anglo American têm seus currículos encaminhados para as empresas contratadas pelo 

empreendimento e demais empresas da região. 

Os trabalhadores desmobilizados receberam orientações para elaboração de currículos e 

para participação em entrevistas, são encaminhados para as contratadas com vagas em 

aberto, para o Sistema Nacional de Emprego - SINE e para o Centro Vocacional Tecnológico 

CVT com o objetivo de contribuir para o reaproveitamento e condição de empregabilidade da 

mão de obra local. Quando uma empresa contratada está perto da fase de desmobilização, 

esta entra em contato com o setor de recursos humanos, para que este aproveite a mão de 
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obra dessa frente de obra em outra. O objetivo é aproveitar os trabalhadores das atividades 

concluídas em outras atividades que serão iniciadas. 

As evidências das ações implementadas pela Anglo American para a priorização, contratação 

e capacitação da mão de obra local são apresentadas nos relatórios consolidados do 

Programa de Priorização da Mão de Obra, apresentados periodicamente à SUPRAM. 

O incremento no nível de renda da população é uma consequência positiva do 

empreendimento e das ações desenvolvidas pela Anglo American na região, principalmente, 

daquelas associadas as ações de Fomento e Diversificação da Economia Local. O incremento 

da renda da população residente na área de influência é aferido pelo Programa de 

Monitoramento Socioeconômico, cujos resultados são apresentados periodicamente a 

SUPRAM.  

Portanto, as ações desenvolvidas pela Anglo American desde o início das obras de 

implantação do Complexo Minerário do Sistema Minas-Rio Mineração vão ao encontro das 

diretrizes de fechamento globais da Anglo American. 
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10. AÇÕES DE FOMENTO E DIVERSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

ECONÔMICAS 

As atividades de preparação para o fechamento do empreendimento se iniciaram ainda na 

fase de planejamento do Sistema Minas-Rio. Esta sistemática condiz com a política da Anglo 

American e com as práticas mais modernas de gestão das empresas do setor de mineração.  

Desta forma, a Anglo American objetiva a consolidação de um cenário que prevê o 

desenvolvimento sustentável dos municípios afetos ao empreendimento. A sustentabilidade 

econômica, social e ambiental do empreendimento será construída mediante a adoção de 

ações voltadas para esse objetivo e adotadas desde o início do planejamento do 

empreendimento.  

 

10.1 JUSTIFICATIVA 

A Anglo American adota como premissa para o planejamento do fechamento de suas minas 

a identificação das vocações da região que possam ser estabelecidas como atividades 

alternativas à mineração. O processo de fomento, diversificação e fortalecimento dessas 

atividades econômicas leva tempo e, portanto, ocorre desde as fases iniciais dos projetos afim 

de garantir melhores resultados. 

Considerando-se que o empreendimento está em fase inicial de operação e está localizado 

em uma região onde a economia dos municípios é centrada principalmente nos setores 

agropecuário e de serviços, sendo praticamente inexistente o desenvolvimento de atividades 

industriais, foram instituídas uma série de atividades voltadas para a obtenção de um Cenário 

Meta de fechamento, ou seja, com sustentabilidade socioeconômica no âmbito das ações de 

Fomento e Diversificação das Atividades Econômicas.  

Destaca-se que o Fomento e Diversificação das Atividades Econômicas tem relação direta 

com ações desenvolvidas em diversos programas do PCA operacional do empreendimento. 

Como se esperava ao longo da fase de implantação, as economias dos municípios da Área 

de influência Direta - AID apresentaram um desenvolvimento impulsionadas pela implantação 

do empreendimento. Daí a razão da Anglo American já estar atuando fortemente na região 

em busca do fomento e diversificação de atividades econômicas que viabilizem a 

sustentabilidade do crescimento econômico propiciado pelo Sistema Minas-Rio.  

 

10.2 OBJETIVO GERAL 

As ações de Fomento e Diversificação das Atividades Econômicas visam incrementar a 

diversidade da base econômica dos municípios afetos ao empreendimento para, desta forma, 



 

PLANO DE FECHAMENTO DE MINA 
COMPLEXO MINERÁRIO - SISTEMA MINAS-RIO 

 

Página 43 

[OFFICIAL] 

reduzir a dependência econômica que o estabelecimento de um projeto de mineração de 

grande porte tende a trazer para a sua região de inserção. Portanto, a iniciativa de se buscar 

o incremento da diversidade econômica dos municípios de Conceição do Mato Dentro, 

Alvorada de Minas e de Dom Joaquim se institui como um dos pilares do desenvolvimento 

sustentável, pois possibilitará a criação e a manutenção de um quadro econômico hígido após 

o encerramento do empreendimento. 

 

10.3 OPERACIONALIZAÇÃO 

Inicialmente a operacionalização das ações de fomento está fundamentada na realização das 

seguintes etapas: 

• Identificação dos setores econômicos a serem beneficiados; 

• Divulgação; 

• Seleção dos agentes econômicos (empresas fornecedoras); 

• Diagnóstico das deficiências dos fornecedores locais; 

• Capacitação dos fornecedores; 

• Estabelecimento de contratos/acordos com os fornecedores; 

• Avaliação de desempenho. 

Os setores econômicos identificados na área de influência do Projeto e que são fomentados 

pela Anglo American por meio do desenvolvimento de ações de Fomento e Diversificação das 

Atividades Econômicas foram apontados nos PCAs com base nas informações levantadas 

para os Estudo de Impactos Ambiental (EIA) elaborados para o licenciamento do 

empreendimento. Os setores apontados nos estudos foram o comércio, serviços, agricultura 

familiar, agroindústria tradicional (queijo, cachaça e doces) e o turismo. 

Apesar dos setores econômicos já terem sido identificados, a Anglo American contratou a 

CARE Brasil, (uma organização sem fins lucrativos, configurada nos termos de uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que atua na promoção do 

desenvolvimento sustentável), para a elaboração de um diagnóstico socioeconômico com 

foco no desenvolvimento sustentável dos municípios de Conceição do Mato Dentro, Alvorada 

de Minas e Dom Joaquim. Por meio dos dados socioeconômicos resultantes do diagnóstico, 

ratificou-se que os setores anteriormente apontados nos estudos são aqueles que 

efetivamente necessitam de apoio para o seu desenvolvimento. 
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A partir desse diagnóstico foram definidas as atividades que balizaram o desenvolvimento das 

ações que vêm sendo executadas pela Anglo American desde a fase de implantação e que 

norteará também os primeiros anos de operação do empreendimento. 

Não obstante, diante de um cenário de 28 anos de operação, e ainda da iminente implantação 

de novos empreendimentos minerários de grande porte na região, as ações de fomento e 

diversificação devem ser periodicamente reavaliadas com a finalidade de potencializar o 

aproveitamento das oportunidades.  

Neste sentido, ao final de cada ano, será elaborado um relatório do Programa de fechamento 

que conterá as ações de fomento e diversificação das atividades econômicas. A partir da 

avaliação de eficácia das ações adotadas eventualmente podem ser propostas medidas 

corretivas que se fizerem necessárias e manter aquelas que comprovarem a sua eficácia.  

O relatório anual a ser encaminhado ao órgão ambiental abrangerá as ações realizadas no 

período do ano anterior, tendo como base o dia 1 de janeiro à 31 de dezembro do ano base, 

sendo que o envio do relatório ocorrerá até o dia 31 de março do ano subsequente às ações. 

 

10.4 CRONOGRAMA 

As iniciativas voltadas para o fomento e diversificação das atividades econômicas serão 

desenvolvidas ao longo da operação do empreendimento. Como já afirmado, este será 

avaliado e ajustado periodicamente até a fase de fechamento final do projeto. Salienta-se que 

eventuais ajustes no planejamento serão informados no relatório anual. 

 

10.5 EQUIPE TÉCNICA 

A equipe técnica envolvida na colocação em prática dessas iniciativas é composta por 

profissionais técnicos de curso superior com conhecimentos específicos e experiência em 

planos de fechamento e em projetos de reabilitação de áreas degradadas.  

Esses profissionais deverão trabalhar de maneira integrada, em equipe, interagindo com 

aqueles responsáveis por outros programas e projetos de interface, bem como com equipes 

de terceiros e fornecedores, para acompanhar a execução dos trabalhos, além de monitorar 

resultados das iniciativas executadas.  

 

10.6 FECHAMENTO FINAL DO COMPLEXO MINERÁRIO: 

DESMOBILIZAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA 

No fechamento do projeto, daqui a aproximadamente 28 anos, espera-se que o cenário 

socioeconômico dos municípios afetos ao empreendimento (Conceição do Mato Dentro, 
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Alvorada de Minas e Dom Joaquim) seja caracterizado por um crescimento sustentável 

(Cenário Meta), através do qual os demais setores econômicos também terão crescido e 

diversificados. É com esse objetivo que a Anglo American irá desenvolver as ações 

preparatórias para o descomissionamento final de sua mina, tal como o presente documento 

demonstra. 

Portanto, dentro do cenário almejado para o horizonte de 28 anos de desenvolvimento da 

mineração de grande porte, haverá um cenário econômico hígido e diversificado. É nesse 

cenário que a Anglo American buscará viabilizar a manutenção da empregabilidade dos seus 

funcionários. 

As ações previstas para isso contemplam: 

• Elaboração de um cadastro profissional de funcionários; 

• Avaliação das demandas por capacitação que essa mão de obra possui; 

• Disponibilização de treinamentos de capacitação; 

• Avaliação quanto a possibilidade de reaproveitamento da mão de obra em outros 

projetos do Grupo Anglo American. 
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11. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 

 

11.1 INTRODUÇÃO 

Para a reabilitação de áreas degradadas, foi elaborado o Programa de Reabilitação de Áreas 

Degradadas - PRAD que será executado ao longo da operação da mina, em procedimento 

pari-passu, de forma que ao final do processo de mineração praticamente todas as áreas 

degradadas disponíveis encontrar-se-ão devidamente reabilitadas sob o ponto de vista da 

revegetação. 

Não obstante, o presente programa de reabilitação será utilizado em caso de fechamento não 

previsto, isto é, no caso de um Plano de Fechamento Emergencial, conforme já mencionado 

em capítulo anterior. Modificações na estrutura do mercado mundial de minério, avanços de 

tecnologia na extração e no beneficiamento, além do desenvolvimento dos métodos de 

reabilitação, promovem necessariamente uma dinâmica progressiva de ajustes, que se 

manifestarão em alterações também do presente programa a médio e longo prazo. 

Por esse motivo, o programa descrito nos itens seguintes estará sujeito a revisões periódicas, 

em conjunto com as revisões do próprio Plano de Fechamento, necessárias para a excelência 

dos trabalhos finais. Os documentos em constante revisão e ajuste têm como alvo tornarem-

se ferramentas exequíveis e úteis, em atendimento e satisfação das demandas internas da 

empresa, demandas públicas, administrativas, técnicas e orçamentárias, em processo 

ongoing5, qual seja, a etapa de operação do Projeto Minas-Rio Mineração. 

 

11.2 JUSTIFICATIVA 

Conforme apresentado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do Complexo Minerário do 

Sistema Minas-Rio, as atividades previstas para a Operação da Mina do Sapo acarretarão em 

alterações das condições naturais físicas e bióticas em parte da sua área de instalação e 

operação. 

À luz do acima exposto, justifica-se a necessidade de implementação de um Programa que 

deverá buscar, particularmente no âmbito do fechamento do empreendimento: (i) a 

conformação final das superfícies do terreno, segundo especificações de projeto calculadas, 

projetadas e executadas para assegurar a estabilidade das novas formas de configuração 

dessas superfícies; (ii) a vegetação funcional adequada e a requalificação dos ecossistemas, 

por meio da introdução de espécies apropriadas; e (iii) o estabelecimento de medidas para 

 
5 Ongoing: expressão utilizada em fechamento de mina para definir um processo de acompanhamento cronológico 
das operações a que estão sujeitas determinadas ações. 
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reforçar o controle da drenagem superficial e da erosão, bem como para resguardar a 

capacidade de infiltração de água no solo.  

 

11.3 OBJETIVOS 

 

11.3.1 Objetivo geral 

O presente documento tem como objetivo apresentar os métodos de reabilitação de áreas 

degradadas, propostos para as áreas de fechamento e pós-fechamento do Complexo 

Minerário, com vistas a uma revegetação funcional, coerente com as características 

ecológicas locais e os usos futuros pré-definidos. 

 

11.3.2 Objetivos específicos 

− Atender às obrigações legais e exigências cabíveis para a fase de operação do 

empreendimento em pauta;  

− Prever uma revisão periódica do presente documento em conjunto com o Plano de 

Fechamento; 

− Minimizar impactos relativos à exposição do solo e consequentes perdas do potencial 

produtivo dos mesmos;  

− Minimizar carreamento de finos para o sistema de drenagem natural de jusante; 

− Garantir longevidade e segurança física ao empreendimento implantado; 

− Mitigar efeitos cênicos degradados em decorrência da implantação do 

empreendimento. 

 

11.4 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL ANTES DA IMPLANTAÇÃO 

O projeto de extensão da Mina do Sapo (Processo administrativo COPAM nº 

00472/2007/008/2015), contemplou a intervenção de uma área de 1690,23 hectares. Desses 

742,65 há correspondeu a um mosaico de vegetação natural classificadas entre floresta 

estacional semidecídua em estágio avançado e médio, candeal e campos rupestres 

ferruginosos. Além disso, muitas áreas de uso antrópico como, pastagem, pasto sujo e 

eucalipto correspondem a mais de 25% da área total, e 26,59% a floresta estacional 

semidecídua em estágio inicial de regeneração natural, conforme pode visualizar por meio da 

Tabela 1. 
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Tabela 1 - Uso do solo das áreas antes da implantação do projeto de extensão da Mina do 
sapo 

Uso do Solo 
Área (ha) 

% da área total 
Em APP Fora de APP Total 

Floresta estacional semidecídua em 
estágio avançado de regeneração 

0,92 56,74 57,66 3,41% 

Floresta estacional semidecídua em 
estágio médio de regeneração 

59,92 280,56 340,48 20,14% 

Floresta estacional semidecídua em 
estágio inicial de regeneração 

72,25 377,24 449,49 26,59% 

Candeal 2,8 60,67 63,47 3,76% 

Campo rupestre ferruginoso 13 268,04 281,04 16,63% 

Eucalipto 0,17 0,39 0,56 0,03% 

Pasto sujo 47,79 188,95 236,74 14,01% 

Pastagem 31,5 138,89 170,39 10,08% 

Área brejosa - 24,39 24,39 1,44% 

Área de uso antrópico 8,75 55,25 64 3,79% 

Lago  1,93 1,93 0,11% 

Área licenciada  0,08 0,08 - 

Total (ha) 237,1 1.453,13 1.690,23 100% 
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Figura 5 - Mapa de Uso e Ocupação do Solo 
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Florestas estacionais semideciduais 

Os remanescentes florestais classificados como estágio avançado de regeneração 

apresentaram fisionomia arbórea predominando sobre a herbácea, sendo possível distinguir 

claramente três estratos arbóreos: um compondo o dossel com indivíduos de maior altura, um 

de altura mediana e outro menos definido com indivíduos arbóreos em regeneração, arvoretas 

de alturas menores e herbáceas. 

O dossel apresenta-se bastante heterogêneo com variações de fechado a aberto, e frequência 

de indivíduos emergentes que chegam a apresentar altura igual ou superior a 20 metros, como 

indivíduos das espécies Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan, Apuleia leiocarpa (Vogel) 

J.F. Macbr., Copaifera langsdorffii Desf, entre outras.  

A presença das plantas epífitas varia de acordo com as condições edafoclimáticas do local e 

com os padrões de epifitismo regional, bem como a presença de cipós e a espessura da 

serapilheira. 

Os fragmentos em estágio médio de regeneração são localizados principalmente em áreas 

de encosta, apresentando variações estruturais em função do tipo de solo ou do histórico de 

perturbação, refletindo em sua composição de espécies e estrutura fisionômica. Essa 

fitofisionomia apresenta estratificação incipiente com formação de dois estratos: dossel e sub-

bosque, além da presença expressiva de cipós, que também podem estar presentes nos 

troncos das árvores 

As florestas em estágio inicial de regeneração natural foram observadas nos locais onde 

houve corte raso ou algum tipo de perturbação em grandes proporções na floresta, em um 

período relativamente recente, ou nas bordas dos fragmentos em estágio médio de 

regeneração natural. 

O que se observa para esta fitofisionomia, no geral, é a ausência de estratificação definida, e 

a predominância de indivíduos jovens de espécies arbóreas e arbustivas com altura média de 

pouco mais de seis metros, e apesar de estar superior ao que determina a Resolução 

CONAMA nº 392/2007, outros parâmetros devem ser considerados, como as condições 

edafoclimáticas da região que favorece a alta competição entre as espécimes da flora local. 

Esta competição favorece um excessivo crescimento regenerativo dos indivíduos, o que 

resulta em um dossel com média de altura elevada, formando populações densas com 

aparências de “paliteiros” em um único estrato (emaranhado), devido à pequena amplitude 

dos diâmetros das árvores, com pouco mais de 8 cm. 
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A B 

  
C D 

Figura 6 - Em A: Interior de fragmentos de Floresta Estacinal Semidecidual em estágio avançado 
de regeneração; Em B: Indivíduo de Aechmea bromeliifolia var. albobracteata Philcox 

(Bromeliaceae), ocorrente em fragmentos em estágios avançados; Em C: Vista externa de Floresta 
Estacional Semidecidual em estágio médio; Em D: Estágio inicial de regeneração 

 

Candeal 

Essa fitofisionomia é caracterizada como uma “Faixa de Transição” entre o domínio Atlântico 

e o Cerrado. São formações quase homogêneas, dominadas por espécies do gênero 

Eremanthus da família Asteraceae, conhecidas popularmente como candeia e consideradas 

precursoras na invasão de campos. 

As espécies predominantes na área de estudo são Eremanthus incanus (Less.) Less. e 

Eremanthus erythropappus (DC.) MacLeish, mas ainda é possível observar a ocorrência de 

outras espécies nativas, tais como Xylopia emarginata Mart., Xylopia aromatica (Lam.) Mart., 

Dictyoloma vandellianum A.Juss., entre outras. 

O estrato herbáceo desta fitofisionomia é caracterizado pela alta incidência das espécies 

invasoras: Andropogon cf. leucostachyus Kunth, Ichnanthus bambusiflorus (Trin.) Döll e 

Melinis minutiflora p. Beauv. Além disso é possível observar presença de afloramentos 

rochosos, que em determinados locais abrigam algumas espécies típicas de ambientes 

rupestres, entre elas indivíduos pertencentes à família Cactaceae. 
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A B 

  
C D 

Figura 7 - Em A: Aspecto geral e detalhe do Candeal; Em B: Espécie registrada no estrato 
herbáceo do Candeal. Em C: Presença de afloramento rochoso; Em D: Cactaceae registrada na 

fisionomia (Pilosocereus aurisetus subsp. aurisetus (Werderm.) Byles & G.D. Rowley) 

 

Campo rupestre ferruginoso 

Essa fitofisionomia ocorre em áreas de topografia inclinada, com o predomínio de canga 

couraçada e espécies típicas desta formação. 

Estas áreas constituem um mosaico de fitofisionomias relacionadas e controladas pela 

topografia, declividade, microclima e natureza do substrato (GIULIETTI et al., 1997) com áreas 

compostas principalmente por grandes aglomerações de indivíduos da família Velloziaceae. 

Dentre as espécies ocorrentes destaca-se Vellozia minima Pohl (Velloziaceae), uma espécie 

de pequeno porte que forma densas populações que ao serem visualizadas à distância 

aparentam um “gramado” com poucas espécies ocorrendo simpatricamente. 

Outra espécie da família Velloziaceae que merece destaque é Vellozia scabrosa L.B. Sm. & 

Ayensu, uma espécie denominada popularmente por canela-de-ema, e informalmente pelos 

botânicos como velózias arborescentes ou dracenoides, que atingem através da longevidade, 

portes acima de 2 metros de altura em alguns indivíduos. 
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Eremanthus incanus Less. (Asteraceae), conhecida popularmente como candeia, é a principal 

espécie arbórea de ocorrência no ambiente campestre, no entanto, seus indivíduos não 

atingem o CAP (circunferência a altura do peito) mínimo de 15 cm. 

O estrato herbáceo é caracterizado pela presença de monocotiledôneas como a bromélia 

Cryptanthus ferrarius Leme & Paula, os cactos Cipocereus minensis (Werderm.) Ritter e 

Pilosocereus aurisetus subsp. aurisetus (Werderm.) Byles& G.D. Rowley, além das gramíneas 

Apochloa bahiensis (Renvoize) Zuloaga & Morrone, Axonopus pressus (Nees ex Steud.) 

Parodi, Melinis minutiflora P. Beauv., entre outras. 

Devido às características restritivas deste ambiente, tais como escassez de substrato e altos 

teores de metais, poucas espécies revelaram-se com alta adaptação e, por isto, dominantes 

na comunidade (JACOBI et al, 2007). A cobertura de solo dessa fitofisionomia apresentou 

aproximadamente 55%, com presença de espécies indicadoras, representatividade de 

espécies exóticas inferior a 50% da cobertura vegetal viva, histórico de uso e fisionomia 

característica. 

  
A B 

  
C D 

Figura 8 - Em A: Visão geral do campo rupestre ferruginoso; Em B: Local com predomínio de 
Vellozia mínima; Em C: População da espécie Vellozia scabrosa; Em D: Indivíduo de Eremanthus 

incanus Less., ocorrente na área 
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Formações antropizadas 

Foram mapeadas áreas de plantio de eucalipto, que além da predominância do Eucalyptus 

sp, foram observadas espécies nativas Byrsonima sericea DC., Cordia sellowiana Cham., 

Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pav. e Schizolobium parahyba (Vell.) Blake com uma 

serapilheira variável, contudo sem estrato regenerativo.  

As áreas de pasto sujo apresentam-se como áreas antropizadas que estão iniciando o 

processo de sucessão ecológica, mas que ainda não apresentam nenhuma semelhança com 

fragmentos florestais em formação. A tendência deste ambiente é evoluir para uma estrutura 

arbórea, mas em uma taxa de crescimento bastante lenta. Apenas com o acúmulo de matéria 

orgânica haverá condições do solo evoluir e assim suportar uma vegetação de maior 

biomassa. 

Em alguns pontos, o Pasto Sujo apresentou maior riqueza de espécies características de 

formações florestais, evidenciando o início da sucessão ecológica. Nestes locais não foi 

observada a predominância de uma espécie sobre as demais, sendo registrados indivíduos 

de porte arbóreo como Aspidosperma cf. tomentosum Mart., Casearia decandra Jacq, Croton 

urucurana Baill, Mabea fistulifera Mart. Em outras porções, foi marcante a presença de 

indivíduos de Baccharis sp., que apresenta características próprias de plantas invasoras e 

colonizadoras, como a alta capacidade de crescimento natural 

As áreas de pastagem são locais que sofreram intensa interferência antrópica com retirada 

da vegetação nativa para plantio de pastagem e criação de animais, sendo composta 

basicamente por indivíduos de Brachiaria decumbens Stapf com presença de indivíduos 

arbóreos isolados. 

Além disso, ocorre na região locais definidos como de uso antrópico caracterizados por não 

apresentarem cobertura vegetal, devido, principalmente, à presença de construções 

existentes, acessos e estruturas da mina, já licenciados. 

  
A B 
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C D 

Figura 9 - Em A: Plantio de eucalipto; Em B: Pasto sujo; Em C: Pastagem; Em D: Áreas de uso 
antrópico 

 

Área Brejosa  

As áreas brejosas são áreas de terreno pouco inclinado e solos impermeáveis, fundamentais 

para a regularização do fluxo de córregos adjacentes. Encontra-se, em maioria, limítrofes a 

formações antropizadas. 

Nesta área observa-se a presença principalmente de espécies pertencentes à família 

Melastomataceae como Miconia albicans (Sw.) Triana, Miconia theizans (Bonpl.) Cogn. e 

Clidemia urceolata DC. Ainda, é possível observar a ocorrência de arbustos e gramíneas, 

importantes para a produção de matéria orgânica nesse ambiente, tais como: Andropogon 

bicornis L., Brachiaria decumbens Stapf, Leandra aurea (Cham.) Cogn., Plathymenia 

reticulada Benth. e Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. 

 

  
Figura 10 – Áreas Brejosas 
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11.5 CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE DEGRADADO 

A mineração é uma atividade antrópica fundamental para o desenvolvimento socioeconômico 

de um país, está ligada com a obtenção de recursos naturais para composição de produtos 

usados no cotidiano, sua importância vai além da geração de empregos, garante a 

disponibilidade dos recursos naturais para o desenvolvimento da sociedade e das cidades. 

No entanto, a extração minerária provoca alteração da paisagem natural, principalmente 

topográfica, ultrapassando assim o limite de resiliência do sistema ambiental. Devido a 

necessidade de retirada da cobertura vegetal, o ambiente a ser recuperado apresentará assim 

solo exposto de baixa fertilidade devido a retirada dos horizontes iniciais de solo, no qual se 

concentra as quantidades de nutrientes e matéria orgânica necessária para desenvolvimento 

da vegetação. 

Sendo assim, de maneira geral, as áreas pós intervenção serão constituídas basicamente por 

taludes, que consistem em um plano de terreno inclinado e tem como função garantir a 

estabilidade de uma encosta. O talude pode ser resultado de um corte ou aterro. O talude de 

corte requer escavação no terreno natural para se alcançar a linha do greide projetado. Já o 

talude de aterro, constituem segmentos cuja implementação requer o depósito de materiais, 

para a composição do corpo segundo os gabaritos de projeto. 

Os taludes de corte e aterro apresentarão bermas de até 8 metros de largura. Tal estrutura 

funciona como canais, interceptando a chuva e conduzindo o escoamento superficial para 

dispositivos de drenagem propostos, quais sejam: canaletas sobre bermas; descidas de água 

em degraus; canais periféricos e travessias sobre acesso ou sobre bermas. 
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Figura 11 - Geometria de taludes acabados em aterros. Fonte: Anglo American, 2015 

 

Durante o processo de desenvolvimento de abertura do pre-stripping há necessidade de 

execução de abertura de acessos que serão desenvolvidos por meio de corte e aterro, assim 

como a remoção e o estoque do minério, enquanto o estéril em todas as etapas do projeto 

será utilizado para a construção dos aterros para os acessos.   

O estéril é constituído basicamente por xistos, gnaisse, quartzitos e demais materiais 

provenientes da formação ferrífera pouco a muito alterados. 

 

11.6 ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO 

Os procedimentos e atividades propostos são aqui apresentados em consonância com sua 

concepção apresentada no EIA Complexo Minerário, durante as Etapas de Instalação, 

Operação e Fechamento da Mina.  

Atividades de reabilitação: em ritmo pari passu com a conclusão da utilização das áreas do 

empreendimento, as mesmas receberão medidas de reconformação final, estabilização 

geotécnica e sistema de drenagem, com intuito de garantir a integridade física dos perfis 

remanescentes no contexto da paisagem cênica regional em longo prazo. Esse procedimento 

físico inclui os taludes já consolidados durante a fase de implantação do empreendimento. 
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11.7 ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

As ações previstas neste documento contemplarão toda a Área Diretamente Afetada (ADA) 

pela instalação/operação do presente projeto. Não obstante, a Área de Influência Direta (AID) 

do Complexo Minerário também deve ser contemplada caso seja identificada alguma 

interferência do projeto que necessite de reabilitação. 

 

11.8 PÚBLICO ALVO  

São público alvo do Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas ora apresentados:  

− A Anglo American e as empresas terceirizadas, em especial aquelas envolvidas nas 

intervenções na ADA e nos processos de reabilitação dessas áreas; e 

− As populações que vivem na AID, sob a ótica do meio físico, do empreendimento.  

11.9 BASE LEGAL E NORMATIVA 

A seguir são identificadas Bases Legais e Normativas temáticas específicas, que poderão 

estar associadas, mesmo que de forma indireta, ao Programa de Reabilitação de Áreas 

Degradadas. 

 

• Recuperação de Áreas Degradadas 

Em conformidade com a legislação ambiental vigente, notadamente à Lei nº 6.938/81, que 

estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) e os decretos nº 97.632/89 e nº 

99.274/90, que regulamentam a referida Lei, todo empreendimento causador de degradação 

ambiental deverá realizar a reabilitação da área afetada, com a finalidade de minimizar e 

controlar os impactos causados.  

 

• Áreas de Preservação Permanente (APP) 

O Código Florestal (Lei Federal 12.651/12) define a APP como “área protegida, coberta ou 

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 

proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (art. 3º, inc. II). 

A Resolução CONAMA 303/2002 (arts. 2º e 3º, incs. Ia IV) dispõe sobre o estabelecimento de 

parâmetros, definições e limites referentes às APP’s.  

Por sua vez, as intervenções com supressão de vegetação em APP estão regulamentadas na 

Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, que dispõe sobre os casos 

excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental para justificar 

tais intervenções, condicionando toda obra, plano, atividade ou projeto de utilidade pública, 
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interesse social ou de baixo impacto ambiental, a obter do órgão ambiental competente a 

autorização para intervenção ou supressão de vegetação em APP, em processo 

administrativo, nos termos previstos nesta resolução, no âmbito do processo de licenciamento 

ou autorização, motivada tecnicamente, observadas as normas ambientais aplicáveis. 

Nesse contexto, vale ressaltar que o denominado “Código Florestal” considera a atividade 

minerária como de utilidade pública e, por conseguinte, passível de intervenções em APP’s, 

desde que seguido adequadamente o rito normativo e legal aplicável ao tema (Lei Federal 

12.651/12, art. 3º, incisivo VIII, alínea b). 

 

• Mata Atlântica  

A área do empreendimento está situada no bioma da Mata Atlântica na sua porção mais 

ocidental na região central de Minas Gerais. Assim, para a área do empreendimento aplica-

se a Lei 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 

Mata Atlântica. 

O corte e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançados e médio de 

regeneração são vedados quando abrigar espécies ameaçadas de extinção; formar 

corredores entre vegetação primária ou secundária em estágio avançado de regeneração; 

proteger o entorno das unidades de conservação; ou possuir excepcional valor paisagístico, 

reconhecido pelos órgãos executivos. 

As atividades de mineração mereceram destaque nesta lei, sendo permitida a supressão de 

vegetação secundária em estágio avançado e médio de regeneração, desde que seja 

elaborado um EIA e demonstrada a falta de alternativa técnica e locacional do projeto 

proposto. Neste sentido, vale lembrar que a cava e as demais estruturas do projeto de 

Operação da Mina do Sapo estão integralmente contidas no perímetro da ADA que foi objeto 

de concessão de Licença Prévia (LP) e que teve como um de seus subsídios a elaboração do 

EIA para o projeto Minas-Rio Mineração. 

 

• Legislação Municipal 

Consoante o art. 172, § 2º da Lei Orgânica do Município de Conceição do Mato Dentro6, o 

responsável pela exploração de recursos minerais está obrigado a recuperar o meio 

degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão competente, na forma da lei, 

 
6 A ADA do projeto de Operação da Mina do Sapo está compreendida em terras dos municípios de Conceição 
do Mato Dentro e Alvorada de Minas. 
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estando previsto, no § 10º, que o Poder Público exigirá, inclusive pela via judicial, o 

cumprimento dessa obrigação, devendo ser depositada caução ou provada à existência de 

seguro adequada para o exercício da atividade. 

 

11.10  METODOLOGIA 

Visando à integração e sinergia do presente Programa, que contempla a área operacional da 

Mina do Sapo com o Programa de Reabilitação de Áreas Degradadas elaborado para o 

Processo de Licenciamento de Instalação do Complexo Minerário do Sistema Minas-Rio  

(Fases I e II) (ANGLO FERROUS MINERAÇÂO S/A & BRANT MEIO AMBIENTE, 2009), 

buscou-se, coerente com o processo de melhoria contínua que caracteriza a implementação 

dos empreendimentos da Anglo American, a adequação dos procedimentos anteriormente 

propostos, privilegiando-se a manutenção daqueles considerados pertinentes. 

Para realização dos trabalhos poderão ser consultados documentos cartográficos, 

fotográficos e estudos ambientais existentes para a área de estudo, como aqueles vinculados 

ao EIA do empreendimento (BRANDT MEIO AMBIENTE LTDA, Setembro de 2007) e estudos 

complementares referenciados no item 18 (Referências Bibliográfica) deste Programa. 

Os trabalhos deverão respeitar três classes de ações, que deverão seguir a seguinte 

sequência: (i) Medidas de Ordem Física; (ii) Medidas de Revegetação; e (iii) Medidas de 

Monitoramento. 

As Medidas de Ordem Física estão associadas às seguintes atividades:  

− Coleta e armazenamento do material terroso de cobertura; 

− Vistoria de ordem física precedente à revegetação; 

− Reaplicação do solo orgânico de cobertura; e 

− Subsolagem ou descompactação do terreno. 

As Medidas de Revegetação estão associadas às seguintes atividades: 

− Revegetação primária com gramíneas e leguminosas; 

− Aplicação de cobertura morta com manta biodegradável; 

− Plantios de enriquecimento com arbustivas e arbóreas nativas 7; 

− Plantios de restauração de mata ciliar; 

− Cercamento das áreas revegetadas. 

Por sua vez, as Medidas de Acompanhamento Posteriores aos Plantios envolvem as 

seguintes atividades: 

 
7 30 dias após os plantios. Somente nos taludes da cava e pilha, 2 anos após os plantios  
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− Replantios; 

− Manutenção das áreas revegetadas; 

− Manutenção das cercas em torno das áreas plantadas; 

− Prevenção e combate a pragas8; 

− Prevenção e combate a incêndios florestais; 

− Vistoria de monitoramento4. 

O ordenamento e a descrição das medidas referenciadas serão apresentados em maior 

detalhe no item a seguir. Entretanto, ressalta-se que cada componente de operação reflete 

situações peculiares que podem exigir medidas diferenciadas e alternadas. 

Deve-se considerar ainda que o sequenciamento de ações específicas para Reabilitação de 

Áreas Degradadas deve respeitar os diferentes locais de aplicação e tipos de superfícies 

sujeitas à reabilitação.  

Neste sentido, é apresentado, na Tabela do Anexo I, a correlação entre as estruturas previstas 

na obra; os tipos de superfície a serem monitoradas e recuperadas; e o sequenciamento de 

procedimentos para reabilitação e revegetação das respectivas áreas. 

 

11.11 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

As atividades a serem desenvolvidas durante a execução do presente Programa serão 

abordadas a seguir. Essas ações poderão ser realizadas durante as Etapas de Implantação, 

Operação e Fechamento da Mina, de modo alternado, caso necessário, de acordo com as 

intervenções propostas no Anexo I do presente documento. 

 

11.11.1 Medidas de Ordem Física  

Na etapa que precederá as atividades de corte e terraplenagem deverão ser contempladas 

as ações de decapeamento e armazenamento da camada superficial do solo, também 

denominada de “top soil”, nas áreas onde serão instaladas as estruturas da Mina, Barragem, 

Pilha de Estéril, Diques, Acessos, Estruturas Acessórias e Área Industrial.  

Após as ações de corte e terraplenagem, medidas de reconformação final, estabilização 

geotécnica e implantação do sistema de drenagem, deverá ser realizada vistoria de ordem 

física, com participação de responsável técnico pela execução do presente Programa, antes 

da execução das ações de revegetação. A seguir são apresentadas as ações a serem 

realizadas. 

 
8 Até o terceiro ano após os plantios  
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11.11.2 Coleta e Armazenamento do Material Terroso de 

Cobertura 

Ao início das operações de terraplenagem e preparo das obras será feito um decapeamento 

inicial sobre o solo em perfil original. A coleta do solo de cobertura, inclusive restos do 

desmate, como vegetação rasteira e finos orgânicos, será feita com 0,30 a 0,50 m de 

profundidade, por meio de trator de lâmina.  

Os horizontes A e B (o B parcialmente, no caso dos latossolos) também serão coletados e 

armazenados. Em um primeiro momento, o conjunto desses materiais citados será removido 

e empurrado para as laterais das áreas decapeadas, de onde será recolhido e armazenado 

temporariamente. Esta operação será realizada com o auxílio de tratores de esteira 

(decapeamento) e pá-carregadeira (empilhamento/carregamento) (Figura 12).  

 
Figura 12 - Remoção e armazenamento da camada superficial do solo. 

Fonte: ANGLO FERROUS MINERAÇÂO S/A & BRANT MEIO AMBIENTE (2009). 

 

11.11.3 Vistoria de Ordem Física antes da Revegetação  

As medidas de ordem física, observando as questões pertinentes sobre a drenagem, 

estabilização dos taludes e geotecnia dos maciços, são de responsabilidade do setor de 

mineração e/ou engenharia da Anglo American. Para permitir uma perfeita sinergia entre o 

setor de engenharia e o setor de meio ambiente – responsável pela reabilitação de áreas 

degradadas -, sem perdas de tempo ou qualidade dos serviços, será feita uma vistoria geral, 

em conjunto com representantes dos dois setores, a fim de identificar a execução dos 

trabalhos de ordem física das superfícies, visando sua revegetação. 

Para garantir a boa revegetação das superfícies é de fundamental importância garantir a 

qualidade dos seguintes aspectos:  

− Estabilidade dos maciços: será verificada a existência de indícios de instabilidade ou de 

potenciais fatores instabilizadores (drenagem mal executada, trincas, taludes fora da 

inclinação especificada, dentre outros);  
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− Regularidade superficial: serão verificadas as condições de acabamento superficial, em 

termos de regularidade do terreno, suavidade do acabamento, dentre outros. O objetivo é 

garantir boa aplicabilidade do material vegetativo;  

− Estabilidade superficial dos taludes: a estabilidade pode ser verificada por meio da 

presença de torrões, rochas, cascalhos e terra solta, que pode comprometer os trabalhos 

de revegetação. Esta verificação busca a eliminação de potenciais indícios de 

movimentação superficial que possam prejudicar o desenvolvimento das plântulas no seu 

primeiro estágio;  

− Drenagem executada e em funcionamento: verificar a longevidade dos drenos e 

possíveis falhas de nível ou lançamentos inadequados que possam causar erosões; e 

− Verificação das amostragens de solo e avaliação de seus resultados: identificação de 

qualquer observação relativa a estes aspectos, pelos setores de engenharia e de meio 

ambiente da Anglo American.  

 

11.11.4 Reaplicação do Solo Orgânico de Cobertura  

O solo orgânico de cobertura coletado durante a etapa de limpeza das áreas onde serão 

implantadas as estruturas propostas será reaproveitado em função dos teores orgânicos, 

banco de propágulos e de fertilidade inerentes. O referido material deverá ser transportado 

dos locais armazenados para os locais de aplicação por meio de caminhões basculantes.  

Os procedimentos para deposição do solo orgânico de cobertura deverão ser adequados ao 

tipo de relevo, sejam eles compostos por taludes, cobertos por materiais terrosos ou formados 

por rocha sã, ou áreas planas (Figura 13).  

 
Figura 13 - Reaplicação e distribuição de material orgânico decapeado. 

Fonte: ANGLO FERROUS MINERAÇÂO S/A & BRANT MEIO AMBIENTE (2009). 

Sobre as bermas da cava serão construídas leiras em terra. As leiras consistirão em 

estruturas, com formato trapezoidal adequado as bermas. Estas leiras, compostas com 

material terroso do tipo top soil ou estéril, serão conformadas com pá-carregadeira mecânica, 
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próximas à margem externa da bermas. (Figura 14). As leiras serão revegetadas conforme 

indicado na Tabela do Anexo I. 

 
Figura 14 - Perfil esquemático das leiras em bancadas da pilha e cava. 

Fonte: ANGLO FERROUS MINERAÇÂO S/A & BRANT MEIO AMBIENTE (2009). 

 

11.11.5 Subsolagem ou Descompactação do Terreno 

Algumas superfícies, após o intenso uso ou tráfego de veículos pesados, poderão encontrar-

se adensadas e sem condições de revegetação. A subsolagem é uma operação de 

rompimento das camadas superficiais adensadas, resultando na descompactação profunda 

do terreno após a lavra ou uso. Locais com estas características serão avaliados previamente 

o início das atividades de revegetação. 

 

11.11.6 Medidas de Revegetação 

 

11.11.6.1  Revegetação primária com gramíneas e 
leguminosas  

Esta etapa consiste na revitalização inicial dos solos degradados em áreas de reabilitação 

ambiental, onde será implantada uma cobertura vegetal rasteira, de rápido crescimento, pela 

aplicação de sementes de leguminosas e gramíneas. O consórcio de gramíneas e 

leguminosas anuais justifica-se pela grande contribuição que estas espécies podem dar para 

a recuperação dos solos degradados, por intermédio da deposição de matéria orgânica e 
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nutrientes no solo, inclusive com revitalização parcial da microfauna (Vidalón. J.A. in Mine 

Closure 2007) e enriquecimento com macronutrientes. A aplicação (plantio) será de forma 

manual, podendo ser também por hidrossemeadura 9. 

A vantagem da hidrossemeadura consiste na rápida cobertura de grandes superfícies. Caso 

se opte pela hidrossemeadura, será necessário o treinamento de pessoal específico ou 

contratação da equipe terceirizada.  

Os serviços de revegetação serão realizados, preferencialmente, após início das chuvas, a 

partir de meados de outubro. Este período, no entanto, deve ser aferido, conforme as 

variações do clima de cada ano. As sementes de leguminosas podem ser adquiridas por 

coletas em campo ou por compra no mercado agrícola especializado.  

Tabela 2 - Listagem de espécies opcionais adequadas para a hidrossemeadura 

Família Espécie Nome popular 

Amaranthaceae Alternanthera tenella Apaga-fogo 

Brassicaceae Raphanus sativus Nabo-forrageiro 

Fabaceae Cajanus cajan  feijão-guandu 

Fabaceae Calopogonium mucunoides  calopogônio 

Fabaceae Canavalia ensiformis  feijão-de-porco 

Fabaceae Crotalaria incana  crotalária 

Fabaceae Crotalaria nitens  crotalária 

Fabaceae Dolichos lablab Lab-lab 

Poaceae Andropogon bicornis  capim-rabo-de-burro 

Poaceae Andropogon leucostachyus  capim-rabo-de-raposa 

Poaceae Avena strigosa. aveia-preta 

Poaceae Eleusine coracana Capim-pé-de-galinha 

Poaceae Lolium multifloreum Azevem 

Poaceae Pennisetum setosum Capim-custódio 

Poaceae Stylosanthes capitata Estilosantes 

 

11.11.6.2 Aplicação de cobertura morta com manta 

biodegradável 

A utilização de mantas biodegradáveis sobre superfícies em reabilitação ambiental tem 

demonstrado ser, na prática, uma opção de excelente relação custo-benefício. A manta amplia 

 
9 A hidrossemeadura exige equipamento especial de aplicação, sendo que o preparo do terreno será em covetas 
sobre toda superfície a revegetar. No caso da opção pela hidrossemeadura, os dados para plantios serão derivados 
da semeadura manual e adaptados para o sistema de aplicação mecânica, com os insumos e colágenos 
costumeiros. A eficiência da hidrossemeadura, em geral terceirizada, deverá ser conduzida de forma que o solo 
degradado fique totalmente coberto pela vegetação implantada e cumpra o seu papel de revegetação inicial. 
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a garantia de sobrevida e evita replantios ou retrabalhos, além de realizar a contenção parcial 

de finos. Estas mantas também são denominadas de cobertura morta. 

No entanto, as referidas mantas não serão objeto de aplicação genérica em todas as 

superfícies a serem revegetadas, em função dos custos de aquisição (ou confecção) das 

mesmas e de sua aplicabilidade. Os critérios de aplicação serão avaliados caso a caso, pelo 

responsável técnico da revegetação, sendo indicadas em casos apropriados. 

11.11.6.3 Plantios de enriquecimento com arbustivas e 
arbóreas nativas  

Os plantios de enriquecimento serão aplicados após e sobre a revegetação primária detalhada 

em item anterior conforme os passos a seguir. Estas técnicas têm a função de dar início a 

uma formação florestal nativa estruturalmente parecida com a original da região. Somente as 

situações de obra com indicação para esse tipo de tratamento deverão ser consideradas 

(conferir Tabela do Anexo I).  

Seleção de espécies  

A estratégia para definição das espécies para os plantios baseia-se em levantamentos 

florísticos realizados na região de inserção do empreendimento Minas-Rio. São avaliadas as 

espécies com forte impacto nos processos do ecossistema e suas correlações com a 

biodiversidade local. As informações sobre o ambiente específico de ocorrência são 

fundamentais para a definição correta dos sítios para os quais é indicada cada espécie, bem 

como o papel ecológico da espécie na recuperação do ambiente, sendo esses classificadas 

através do método de recobrimento e diversidade. 

Ressalta-se que nas leiras sobre bermas da cava serão utilizadas, preferencialmente, 

espécies de pequeno porte (arvoretas e arbustos), nas estruturas de apoio a serem 

desativadas (neste caso, canteiros e alojamentos), serão utilizadas preferencialmente as 

espécies da Tabela 3. 

Nos taludes da cava será feito o enriquecimento com espécies de pequeno porte somente 

dois anos após a revegetação primária com gramíneas e leguminosas.  

Porém, antes de se proceder ao enriquecimento com espécies de pequeno porte, deverá 

haver o aval de um profissional especialista em geotecnia, garantindo que a introdução destas 

espécies não ameace a estabilidade física destas estruturas.  
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Tabela 3 - Espécies indicadas para a recuperação 

Nome vulgar Nome Científico Familia Disperção por fauna Grupo funcional 

Macaúba Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. Ex Mart. Arecaceae  D 

Papagaio Aegiphila integrifolia (Jacq.) Moldenke Lamiaceae X D 

Farinha seca Albizia polycephala (Benth.) Killip ex Record. Fabaceae  D 

Casca doce grande Alchornea sidifolia Müll.Arg. Euphorbiaceae X SC 

Halofílos Allophylus cf. puberulus (Cambess.) Radlk. Sapindaceae X D 

Samambaiaçu de espinho Alsophila setosa Kaulf. Cyatheaceae  D 

Samambaiaçu cicatriz Alsophila sternbergii (Sternb.) D.S.Conant Cyatheaceae  D 

Angico branco Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan Fabaceae  D 

Angico vermelho Anadenanthera peregrina (L.) Speg. Fabaceae  D 

Angelin coco Andira anthelmia (Vell.) Benth. Fabaceae X SC 

Araticum cagão Annona cacans Warm. Annonaceae X D 

Garapa Apuleia leiocarpa (Vogel) J.F. Macbr. Fabaceae  D 

Xibatão Astronium fraxinifolium Schott. Anacardiaceae  D 

Chibatão Astronium graveolens Jacq. Anacardiaceae  D 

Alecrim do campo Baccharis dracunculifolia DC. Asteraceae  P 

Pau colher Bathysa australis (A.St.-Hil.) K.Schum. Rubiaceae  D 

Pata de vaca grande Bauhinia forficata Link Fabaceae  P 

Pata de vaca pequena Bauhinia pulchella Benth. Fabaceae  SC 

Murici S Byrsonima sericea DC. Malpighiaceae X D 

Canjerana Cabralea canjerana (Vell.) Mart. Meliaceae X D 

Campomanesia Campomanesia cf. eugenioides Myrtaceae X SC 

Campomanesia L Campomanesia laurifolia Gardin. Myrtaceae X D 

Jequitibá rosa Cariniana estrellensis (Raddi) Kuntze Lecythidaceae X D 

Espeto arbóreo Casearia arborea (Rich.) Urb. Salicaceae X D 



 

PLANO DE FECHAMENTO DE MINA 
COMPLEXO MINERÁRIO - SISTEMA MINAS-RIO 

 

Página 68 

[OFFICIAL] 

Nome vulgar Nome Científico Familia Disperção por fauna Grupo funcional 

Canafístula Cassia ferruginea (Schrad.) Schrad. ex DC. Fabaceae X D 

Embaúba vermelha Cecropia glaziovii Snethl. Urticaceae X P 

Embaúba branca Cecropia hololeuca Miq. Urticaceae X P 

Embaúbinha Cecropia pachystachya Trécul Urticaceae X D 

Clidemia U Clidemia urceolata DC. Melastomataceae  D 

Copaíba Copaifera langsdorffii Desf. Fabaceae  D 

Puleiro de morcego Cordia sellowiana Cham. Boraginaceae  D 

Capixinguí Croton floribundus Spreng. Euphorbiaceae  P 

Sangra d'água Croton urucurana Baill. Euphorbiaceae X P 

Camboatá cupania Cupania vernalis Cambess. Sapindaceae X P 

Jacarandá da bahia Dalbergia nigra (Vell.) Allemão ex Benth. Fabaceae  SC 

Dianopteres Diatenopteryx sorbifolia Radlk. Sapindaceae X D 

Brauninha branca Dictyoloma vandellianum A.Juss. Rutaceae  D 

Eritrina Erythrina falcata Benth. Fabaceae X D 

Sessenta e um da mata Erythroxylum pelleterianum A. St. Hil. Erythroxylaceae X D 

Jambo branco Eugenia florida DC. Myrtaceae X D 

Genipapo Genipa americana L. Rubiaceae X D 

Marinheiro Guarea guidonea Meliaceae X D 

Cura madre Guarea kunthiana A.Juss. Meliaceae X D 

Ipê mulato Handroanthus chrysotrichus (Mart. ex DC.) Mattos Bignoniaceae  D 

Liquerana Hyeronima alchorneoides Allemão Phyllanthaceae X D 

Jatobá da mata Hymenaea courbaril L. Fabaceae  D 

Ingá vera Inga vera Willd. Fabaceae  P 

Jacaranda caroba Jacaranda macrantha Cham. Bignoniaceae  D 

Lacistema Lacistema pubescens Mart. Lacistemataceae X D 

Açoita cavalo grande Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Malvaceae  D 
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Nome vulgar Nome Científico Familia Disperção por fauna Grupo funcional 

Canudo de pito Mabea fistulifera Mart. Euphorbiaceae  D 

Bico de pato vermelho Machaerium aculeatum Raddi Fabaceae  D 

Bico de pato branco Machaerium nyctitans (Vell.) Benth. Fabaceae  D 

Magnólia do brejo Magnolia ovata (A.St.-Hil.) Spreng. Magnoliaceae X D 

Vaquinha branca Maprounea brasiliensis A.St.-Hil. Euphorbiaceae  P 

Camboatá mataíba Matayba guianensis Aubl. Sapindaceae X D 

Miconia albicans Miconia albicans (Sw.) Triana Melastomataceae X SC 

Jacatirão Miconia cinnamomifolia (DC.) Naudin Melastomataceae X D 

Quaresma branca Miconia discolor DC. Melastomataceae X D 

Quaresma branca ms Miconia sellowiana (DC.) Naudin Melastomataceae X SC 

Quaresma branca Miconia latecrenata (DC.) Naudin Melastomataceae X D 

Myrcia espetada Myrcia guianensis (Aubl.) DC. Myrtaceae X SC 

Jambo vermelho Myrcia splendens (Sw.) DC. Myrtaceae X D 

Jabuticabinha do mato Myrciaria cuspidata O.Berg Myrtaceae X D 

Capororoca ferrugínea Myrsine coriacea (Sw.) R.Br. ex Roem. & Schult. Primulaceae  D 

Canela amarela Nectandra oppositifolia Nees Lauraceae X D 

Canela sassafraz Ocotea odorifera (Vell.) Rohwer. Lauraceae X D 

Pau pêra Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Peraceae X D 

Jacaré Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr. Fabaceae  P 

Vinhático Plathymenia reticulata Benth. Fabaceae  D 

Jacarandá branco Platypodium elegans Vog. Fabaceae  D 

Quaresma roxa Pleroma granulosum (Desr.) D. Don Melastomataceae  SC 

Jabuticabeira Plinia cauliflora (DC.) Kausel Myrtaceae X D 

Amescla Protium heptaphyllum (Aubl.) March. Burseraceae X D 

Imbiruçu Pseudobombax grandiflorum (Cav.) A.Robyns Malvaceae  D 

Imbiruçu da mata Pseudobombax majus (A.Robyns) Carv.-Sobr. Malvaceae  D 
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Nome vulgar Nome Científico Familia Disperção por fauna Grupo funcional 

Goiabeira comum Psidium guajava L. Myrtaceae X D 

Cafézinho Psychotria vellosiana Benth. Rubiaceae X D 

Sapium glandulosum Sapium glandulosum (L.) Morong Euphorbiaceae X D 

Scheflera morotótó Schefflera morototoni (Aubl.) Maguire et al. Araliaceae X D 

Aroeira pimenta Schinus terebinthifolius Raddi Anacardiaceae X P 

Fedegoso Senna macranthera Irwin et Barneby Fabaceae  P 

Folha santa Siparuna guianensis Aubl. Siparunaceae  P 

Sloanea Sloanea guianensis (Aubl.) Benth. Elaeocarpaceae X D 

Jurubeba de espinho Solanum paniculatum L Solanaceae X P 

Folha de serra Sorocea bonplandii (Baill.) W.C.Burger et al. Moraceae X D 

Cinco folhas brancas Sparattosperma leucanthum (Vell.) K.Schum. Bignoniaceae  P 

Coco babão Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassm. Arecaceae X D 

Esperta Tabernaemontana catharinensis A.DC. Apocynaceae X D 

Pombeiro Tapirira obtusa (Benth.) J.D.Mitch. Anacardiaceae X P 

Crindiúva Trema micrantha (L.) Blum. Cannabaceae  P 

Trichilia catigua Trichilia catigua A.Juss. Meliaceae X D 

Assa peixe Vernonanthura phosphorica (Vell.) H.Rob. Asteraceae  P 

Pimenta de macaco Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Annonaceae X D 

Pimenteira vermelha Xylopia brasiliensis Spreng. Annonaceae X P 

Pimenteira branca Xylopia emarginata Mart. Annonaceae X P 

Pimenteira preta Xylopia sericea A.St.-Hil. Annonaceae X D 

Mama de porca da mata Zanthoxylum rhoifolium Lam. Rutaceae X D 

Ipê preto Zeyheria tuberculosa (Vell.) Bureau ex Verl. Bignoniaceae  D 
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Coveamento  

As covas deverão obedecer às dimensões mínimas de 0,40 x 0,40 x 0,40 m. A terra da cova 

deverá ser retirada e incorporada ao adubo para que ocorram as reações entre solo e 

nutrientes, sendo imediatamente retornada à cova.  

Espaçamento  

Recomenda-se adotar um espaçamento de 3,0 x 3,0 m, num total de aproximadamente 1.100 

mudas por hectare, promovendo a competição entre as espécies e consequentemente um 

rápido recobrimento da área.  

Adubação  

Segue abaixo a recomendação de adubação organomineral, a ser adicionado em cada cova, 

podendo ser alterada para adubação apenas química em função de recomendações técnicas 

e viabilidade operacional: 

− 2 litros de esterco de gado curtido;  

− 150 gramas de superfosfato simples;  

− 50 gramas de cloreto de potássio; e 

− 5 gramas de Micronutrientes (10% Zn, 10% Mn, 1% B, 0,2% Fe).  

A adubação de cobertura é recomendável no início do próximo período chuvoso, utilizando 

120 gramas/cova da formulação 20-5-20 (N-P-K).  

Combate prévio às formigas cortadeiras  

Primeiramente, faz-se a avaliação prévia em toda área e adjacências para localização dos 

formigueiros, se possível identificando as espécies (dependendo da espécie, atacam tanto as 

mono e/ou dicotiledôneas) e assim traçando a estratégia de combate, para que seja utilizado 

o produto correto. Tal avaliação deverá ser feita com um mês de antecedência e também 

durante todo o período do plantio e pós-plantio. 

Este procedimento é importante, pois permite reduzir a infestação, prevenindo ataque mais 

severo justamente na fase inicial de crescimento das mudas. Poderá ser utilizada isca com 

princípio ativo à base de sulfuramida, cuja quantidade dependerá de uma avaliação prévia da 

infestação. 

Plantio  

Antes de iniciar o plantio, alguns cuidados devem ser observados com objetivo de diminuir as 

falhas, evitando maiores gastos com novas mudas, adubos e mão de obra, enfim, 

aumentando as chances de sobrevivência. O primeiro passo foi citado, trata-se do combate 

às formigas. Posteriormente, dever-se-á proceder à escolha da época mais adequada para a 
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realização, que é o período chuvoso de novembro a janeiro. Isto não impede que o plantio 

seja feito em outros períodos, desde que haja a disponibilidade de água para irrigação.  

A escolha das mudas é essencial, pois as mesmas, estando mal formadas e defeituosas, 

dificilmente sobreviverão. Deve apresentar bom estado fitossanitário, com altura mínima de 

0,30 m e 0,02 m de diâmetro de coleto.  

Outra observação refere-se ao transporte, preferencialmente no início da manhã e/ou final de 

tarde, adequado em carroceria fechada nas laterais, para que se evite excesso de vento sobre 

as mudas, que causarão ferimentos e perda de folhas. No descarregamento, deverão ser 

alocadas apropriadamente, separando-as por espécie.  

O plantio das mudas consiste na introdução em área total, onde são realizadas combinações 

das espécies em módulos ou grupos de plantios, visando à implantação das espécies dos 

estádios finais de sucessão (diversidade) conjuntamente com espécies dos estádios iniciais 

de sucessão (recobrimento), compondo unidades sucessionais que resultam em uma gradual 

substituição de espécies dos diferentes grupos ecológicos no tempo, caracterizando o 

processo funcional de sucessão. 

O grupo de recobrimento é constituído por espécies que possuem rápido crescimento e boa 

cobertura de copa, proporcionando o rápido fechamento da área plantada. Essas espécies 

em sua maioria são classificadas como pioneiras. Com o rápido preenchimento da área, as 

espécies desse grupo criam um ambiente favorável ao desenvolvimento dos indivíduos do 

grupo de diversidade e desfavorecem o desenvolvimento de espécies competidoras como 

gramíneas e lianas agressivas, através do sombreamento da área de recuperação.  

Para uma espécie pertencer a esse grupo ela deve ter como características além do rápido 

crescimento, a capacidade de forma copa densa e ampla, sendo assim uma eficiente 

sombreadora do solo. Outra característica desejável para as espécies do grupo de 

recobrimento é que elas possuam florescimento e produção precoce de sementes.  

No grupo de diversidade incluem-se as espécies que não possuem rápido crescimento e/ou 

boa cobertura de copa, mas são fundamentais para garantir a perpetuação da área plantada, 

já que é esse grupo que vai gradualmente substituir o grupo de preenchimento quando este 

entrar em senescência, ocupando definitivamente a área. Incluem-se nesse grupo todas as 

demais espécies regionais não pertencentes ao grupo de preenchimento, inclusive espécies 

de outras formas de vida que não são arbóreas, como arvoretas e os arbustos 

Para combinação de espécies de diferentes grupos funcionais (recobrimento e diversidade) é 

recomendado o plantio em linhas alternadas. Dessa forma, as linhas de plantio alternam 

espécies de grupos funcionais distintos, que representarão os módulos sucessionais (Figura 

15). 
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A B C 

Figura 15 – Esquema ilustrativo do sistema de plantio na área. Em A: Plantio convencional sob 
espaçamento 3x3 de maneira sistemática. Em B: Plantio convencional sob espaçamento 3x3 de 

maneira sistemática. Plantio convencional sob espaçamento 3x3 de maneira aleatória. 

A vantagem do modelo A leva em conta a operacionalização de plantio simples enquanto as 

vantagens dos modelos B e C representam menos competição entre as espécies de 

preenchimento e/ ou diversidade, principalmente no modelo 3x3 m alternado, já que a mudas 

desse grupo estão separadas por, no mínimo, 3 m de distância uma das outras, o que produz 

um fechamento mais rápido da área e consequentemente reduz a manutenção da área.  

As propostas para a reconstituição passam pela utilização de árvores nativas, bem como pela 

implantação de cobertura graminosa (caso seja necessário) e construção dos poleiros 

artificiais e abrigos próximos às áreas de recomposição, com o intuito de atrair a fauna, 

estabelecendo “fluxo” com os núcleos florestais próximos, contribuindo para o banco de 

sementes e deposição de matéria orgânica (MCCLANAHAN & WOLFE, 1993; REIS et al., 

2003; citados por ESPINDOLA et al., 2003). Diversos são os trabalhos científicos que 

comprovam a eficácia dos poleiros artificiais como medidas complementares, tanto na 

recomposição com plantios como em áreas degradadas (CORTINES et al., 2005; 

ASSUNÇÃO, 2006; GUSTMAN et al., 2007).  

Na confecção de poleiros artificiais utilizar-se-á varas de bambu com 3,0 m de altura, ou 

postes de madeira com hastes ou ripas de 1,0 m, fixadas na transversal (ramificações 

terminais) ou árvores secas. Nos trabalhos científicos supracitados não foi especificado um 

número de poleiros por área, sugerindo-se a implementação de 2 (dois) poleiros por ha, no 

local de reabilitação. 

O enleiramento da galharia funciona com área de pouso em locais abertos, além de contribuir 

com aporte de matéria orgânica e fornecimento de abrigo. Este aparato é confeccionado de 

maneira simples, utilizando alguns troncos e galhos de diversos tamanhos, amontoados entre 

si. 
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Figura 16 - Ilustração do enleiramento: o objetivo é atrair a fauna como ponto de comunicação 

entre fragmentos florestais. 
 

Fonte: ANGLO FERROUS MINERAÇÂO S/A & BRANT MEIO AMBIENTE (2009). Adaptado de ESPINDOLA et 

al (2003). 

11.11.6.4 Plantios de restauração de mata ciliar  

As áreas próximas aos cursos hídricos serão reabilitadas tão logo sejam finalizadas as obras 

de instalação das estruturas necessárias ao projeto de Operação da Mina do Sapo.  As 

atividades para restauração dos cursos hídricos deverão concentrar-se nos limites da ADA 

(área diretamente afetada pelo presente projeto). 

Os trechos dos córregos na área da cava serão submetidos à restauração somente após o 

término das atividades da mineração, isto é, na etapa de fechamento do projeto. Neste caso, 

as medidas serão reestudadas e ajustadas em conformidade com o Plano de Fechamento, 

um documento periodicamente atualizado e executado ao final das atividades do 

empreendimento. As medidas, neste caso, contemplarão:  

− Plantios de enriquecimento com arbustivas e arbóreas nativas de mata ciliar;  

− Acompanhamento posterior; e 

− Vistoria final de monitoramento.  

A partir dos passos preliminares, indicados anteriormente, a restauração florestal dos 

córregos referenciados consistirá, preferencialmente, no plantio de espécies arbóreas e 

arbustivas próprias para o tipo de ecossistema ribeirinho, conforme a Tabela 4 a seguir. 

A quantidade de mudas será definida pela quantidade de vegetação existente. Quando 

ausente, a densidade será definida pelo espaçamento indicado no referido item, com exceção 

da adubação para as covas. Por fim, as áreas serão definidas na proposta de compensação 

florestal a ser apresentada ao órgão competente. 

Tabela 4: Sugestão de adubação para as covas de plantio em áreas de APP. 
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INSUMOS    DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

Adubo químico  

Superfosfato simples (misturado na cova) 150 g  

Calcário dolomítico 100 g  

N.P.K-20.05.20 (superficialmente incorporado) 50 g  

Adubo orgânico Esterco de gado (superficialmente incorporado)  2 litros 

Terra do local  
Terra do horizonte A, terra vegetal ou terra 

orgânica do local  
O suficiente para 
completar a cova  

Fonte: ANGLO FERROUS MINERAÇÂO S/A & BRANT MEIO AMBIENTE (2009). 

Além das espécies anteriormente apresentadas como sugestão para recuperação, em áreas 

ciliares, podem ocorrer trechos com períodos temporários de alagamento. Nesses locais, 

devido ao caráter hidromórfico, é necessário a utilização de espécies adaptadas, sendo, 

partindo da técnica de preenchimento e diversidade, apresentado na Tabela 5, espécies de 

condição higrófila. 

Tabela 5 - Espécies para plantios em regiões alagadiças ou ambiente ciliar. 

Nome vulgar Nome Científico Família 
Ocorrente 

na área 
Dispersão 
por fauna 

Grupo 
funcional 

Araticum 
cagão 

Annona cacans Warm. Annonaceae X X D 

Guanandi Calophyllum brasiliense Calophyllaceae  X P 

Embaúbinha 
Cecropia 

pachystachya Trécul 
Urticaceae X X D 

Araribá Centrolobium robustum Fabaceae   SC 

Araribá Centrolobium tomentosum Fabaceae  X D 

Sangra d'água Croton urucurana Baill. Euphorbiaceae X X P 

embirutó 
Dendropanax cuneatus 
(DC.) Decne. & Planch. 

Araliaceae  X D 

Eritrina Erythrina falcata Benth. Fabaceae X X D 

Suinã Erythrina speciosa Fabaceae  X D 

Mulungu Erythrina verna Fabaceae  X SC 

Figueira-
vermelha 

Ficus clusiifolia Moraceae  X SC 

Figueira-
branca 

Ficus enormis Moraceae  X D 

Gameleira Ficus gomelleira Moraceae  X D 

Figueira-do-
brejo 

Ficus insipida Moraceae  X D 

Pau-d'alho Gallesia integrifolia Phytolaccaceae  X D 

Genipapo Genipa americana L. Rubiaceae X X D 

Marinheiro Guarea guidonea Meliaceae  X D 

Cura madre Guarea kunthiana A.Juss. Meliaceae X X D 

Marinheiro-do-
brejo 

Guarea macrophylla Meliaceae  X D 
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Nome vulgar Nome Científico Família 
Ocorrente 

na área 
Dispersão 
por fauna 

Grupo 
funcional 

Mutambo Guazuma ulmifolia Malvaceae  X P 

Ipê-do-brejo Handroanthus umbellatus Bignoniaceae  X D 

Ingá, ingá-
feijão 

Inga cylindrica Fabaceae  X D 

Ingá, ingá-
doce 

Inga edulis Fabaceae  X P 

Ingá-branco Inga laurina Fabaceae  X P 

Ingá, ingá-
feijão 

Inga marginata Fabaceae  X P 

Ingá, ingá-
ferradura 

Inga sessilis Fabaceae  X D 

Ingá, ingá-
banana 

Inga uruguensis Fabaceae  X P 

Aroeira-brava Lithraea molleoides Anacardiaceae  X D 

Magnólia do 
brejo 

Magnolia ovata (A.St.-Hil.) 
Spreng. 

Magnoliaceae X X D 

Maricá Mimosa bimucronata Fabaceae  X P 

Capororoca Myrsine guianensis Primulaceae  X P 

Capororoca Myrsine umbellata Primulaceae  X D 

Amescla 
Protium heptaphyllum 

(Aubl.) March. 
Burseraceae X X D 

Imbiruçu 
Pseudobombax 

grandiflorum (Cav.) 
A.Robyns 

Malvaceae X  D 

Fumo-bravo 
Solanum 

granulosoleprosum 
Solanaceae  X P 

pau pombo Tapirira guianensis Aubl. Anacardiaceae  X D 

Pau-formiga Triplaris americana Polygonaceae  X SC 

Pimenteira 
preta 

Xylopia sericea A.St.-Hil. Annonaceae X X D 

Pindaíba-do-
brejo 

Xyplopia emarginata Annonaceae  X D 

 

11.11.6.5 Cercamento das áreas revegetadas  

A presença de pastagens no entorno da área do empreendimento, bem como a de animais 

domésticos soltos, pode comprometer os plantios de reabilitação a serem realizados. Por esse 

motivo, toda propriedade será cercada nos moldes do arranjo geral do empreendimento.  

Toda perda por invasão de animais domésticos deverá ser recuperada, por meio dos mesmos 

métodos e espécies de plantio, conforme indicado anteriormente nas medidas de revegetação 

das respectivas áreas. 

11.11.7 Medidas de Monitoramento 

O acompanhamento dos trabalhos de reabilitação, no âmbito deste documento, será realizado 

ao longo de três anos. Após esse período, deverá ser feita uma nova vistoria técnica, com 

objetivo de definir sobre a continuidade das medidas indicadas. A seguir são apresentadas as 
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operações necessárias para os plantios de reabilitação, após os plantios iniciais, respeitando-

se os tipos de superfícies indicadas no Anexo I. 

 

11.11.7.1 Replantios 

Replantios consistem na substituição de mudas mortas ou novos investimentos em manchas 

sem revegetação. Esta operação será iniciada 30 dias após os plantios descritos em cada 

área, respectivamente. Os replantios valem tanto para a revegetação primária como para os 

plantios de mudas arbustivas e arbóreas.  

No caso da revegetação primária, que se dá em superfícies por inteiro (e não por mudas 

plantadas individualmente), serão identificadas falhas, na forma de manchas sem vegetação. 

Sobre essas manchas será feito um novo plantio no mesmo método aplicado anteriormente.  

Por outro lado, as mudas plantadas (arbustivas, arbóreas) também serão vistoriadas, um mês 

após o seu plantio, para verificação do índice de pega e replantio. Durante os replantios não 

será feita nova adubação. As mudas replantadas serão das mesmas espécies indicadas 

anteriormente e deverão ter o mesmo porte e qualidade da muda morta. Antes da substituição 

da muda morta, é importante que seja verificada a causa dos insucessos, por técnico 

especializado, a fim de corrigir o problema.  

 

11.11.7.2 Manutenção das Áreas Revegetadas 

Durante o mês de abril e outubro, ao longo dos primeiros três anos, realizar-se-á uma limpeza 

no entorno das mudas plantadas. Esta operação será manual e consistirá na retirada de todas 

as ervas daninhas no raio da cova, com enxadas de ponta ou arranquio simples.  

Na mesma ocasião, caso necessário, far-se-á a reposição da camada de palha seca 

(cobertura morta) indicada para o entorno das mudas, num raio de 0,80 m. O objetivo desta 

medida é fomentar a velocidade de crescimento da muda e livrá-las da concorrência de outros 

vegetais não desejados.  

 

11.11.7.3 Manutenção das cercas no entorno das áreas 
plantadas  

O cercamento em torno das áreas em reabilitação ambiental é de fundamental importância, 

uma vez que as localidades próximas ao projeto caracterizam-se pela presença de atividades 

agropecuárias.  
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Para garantir a qualidade das cercas, realizar-se-á vistorias periódicas no entorno das áreas 

cercadas, visando identificar locais passíveis de reforma. Uma vez identificados esses locais, 

serão feitos os reparos necessários.  

 

11.11.7.4 Prevenção e combate a pragas  

As pragas mais frequentes na região são as formigas cortadeiras. A prevenção de pragas 

deverá ser feita por meio de vistorias técnicas de campo, de modo bimestral.  

Em caso de ocorrência grave, deverão ser aplicados produtos para combate, a serem 

indicados por engenheiro agrônomo ou florestal. Nenhum defensivo utilizado poderá conter 

componentes organoclorados, organofosforados ou produtos oficialmente proibidos. Outros 

tipos de pragas deverão ser avaliados individualmente e por profissional habilitado.  

 

11.11.7.5 Prevenção e combate a incêndios florestais  

Os meses de junho a outubro são os meses de maior incidência de incêndios na região. Os 

incêndios provocados nas áreas de entorno do empreendimento Minas-Rio Mineração podem 

acabar adentrando as áreas florestadas ou já reabilitadas. 

Como medidas preventivas a esses incêndios, é indicada a construção de um aceiro anti-

incêndio no entorno da propriedade. Maiores informações acerca das medidas de prevenção 

e controle a incêndios florestais deverão ser apresentadas em um plano específico. 

Em caso de incêndios sobre a vegetação plantada, a Anglo American ficará responsável pelo 

seu combate.  

 

11.11.7.6 Vistoria final de monitoramento  

Independentemente das medidas de acompanhamento por um período de até 3 (três) anos 

após a revegetação de cada trecho de área reabilitada, será dado início a um monitoramento 

técnico final. O objetivo é garantir a qualidade da reabilitação ambiental das áreas degradadas 

até o seu pleno encaminhamento.  

Neste sentido, deverá ser gerado um relatório, ao final do terceiro ano de avaliação das áreas 

habilitadas, com apresentação de recomendações e indicação de ações e cronograma de 

implantação, para cada área recuperada. 
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11.11.8 Pesquisa e Aperfeiçoamento das Medidas de 

Reabilitação 

A fim de aumentar a eficiência dos métodos aplicados para reabilitação das áreas com 

espécies nativas, pesquisas vêm sendo realizadas utilizando os espécimes regatados na 

própria região e mudas geradas no viveiro. Os resultados destas pesquisas contribuirão para 

um maior sucesso quando da reintrodução dos espécimes nas áreas a serem reabilitadas. 

 

11.12   EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA 

A equipe técnica envolvida na colocação em prática do Programa de Reabilitação de Áreas 

Degradadas deverá ser composta por profissionais técnicos de curso superior com 

conhecimentos específicos e experiência em diagnósticos e controle de processos erosivos e 

estabilidade de encostas, preferencialmente das áreas de geologia/geotecnia ou 

geografia/geomorfologia, e da área das ciências da terra, engenheiro agrônomo ou florestal, 

com experiência em projetos de reabilitação.  

Esses profissionais deverão trabalhar de maneira integrada, em equipe, interagindo com 

aqueles responsáveis por outros programas e projetos de interface, bem como com equipes 

de terceiros e fornecedores, para acompanhar a execução dos trabalhos e a qualidade dos 

insumos e produtos aplicados nas atividades, além de monitorar resultados e processos, 

inclusive aqueles relacionados aos efeitos ambientais do empreendimento.  

Além desses técnicos de nível superior, incluem-se técnicos agrícolas e trabalhadores 

operacionais, os quais deverão ser capacitados no trato ambiental. 

 

11.13 CRONOGRAMA 

O cronograma proposto para o programa de recuperação de áreas foi planejado em um 

horizonte de cinco anos, conforme é apresentado no Quadro 6. 
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 Quadro 6 Cronograma de execução proposto para execução do PRAD 

Atividade 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Estabilidade geotécnica                                                             

Reconformação dos 
taludes 

                                                            

Construção de canais de 
drenagem 

                                                            

Medidas de Ordem 
Física 

                                                            

Coleta e armazenamento 
do material terroso de 

cobertura 

                                                            

Vistoria de ordem física 
precedente à revegetação 

                                                            

Reaplicação do solo 
orgânico de cobertura 

                                                            

Subsolagem ou 
descompactação do 

terreno. 

                                                            

Medidas de Revegetação                                                             

Cercamento das áreas 
revegetadas 

                                                            

Revegetação primária com 
gramíneas e leguminosas 

                                                            

Aplicação de cobertura 
morta com manta 

biodegradável 

                                                            

Plantios de 
enriquecimento com 

arbustivas e arbóreas 
nativas 

                                                            

Plantios de restauração de 
mata ciliar 
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Atividade 

ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

Medidas de 
Acompanhamento 

Posteriores aos Plantios 

                                                            

Manutenção das áreas 
revegetadas 

                                                            

Manutenção das cercas 
em torno das áreas 

plantadas 

                                                            

Prevenção e combate a 
pragas 

                                                            

Prevenção e combate a 
incêndios florestais 

                                                            

Replantios                                                             

Vistoria de monitoramento                                                             
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12. SOBRE O PROVISIONAMENTO E O CÁLCULO DE CUSTOS DE 

FECHAMENTO DO EMPREENDIMENTO 

Uma abordagem relativa aos custos para o encerramento definitivo da fase de operação é um 

item obrigatório em Planos de Fechamento de minas. Tem como objetivo prevenir e garantir 

o provisionamento para as ações de minimização dos efeitos socioambientais negativos 

remanescentes, comumente denominados de passivos.  

A experiência internacional relativa a Planos de Fechamento de minas demonstra que, de 

início, o planejamento dos custos de fechamento de mina é um desafio com alta taxa de 

variabilidade, com precisão estimada em 20%, que, no entanto, precisa ser transformada em 

uma ferramenta intrínseca da gestão que permeia o planejamento de longo prazo de uma 

mina. Somente as complementações gradativas, com informações precisas, podem levar ao 

resultado almejado, acrescentando ao orçamento a possibilidade de evitar novos custos ou 

mitigar custos durante a própria operação (LEAL, K. et al, in Mine Closure, 2007).  

Ainda há de se considerar que uma mina está sujeita a várias opções ou alternativas de 

fechamento, e não somente uma, o que demanda cálculos separados para cada uma delas. 

Por outro lado, há possibilidade de receita ao final da desmontagem e reaproveitamento das 

instalações do site. O aproveitamento socioeconômico da área, com usos futuros rentáveis 

para a comunidade ou empresários regionais, pode trazer benefícios também financeiros. 

Porém, é preciso contar com a variável do não-reaproveitamento da área ou equipamentos 

utilizados, com remoção total das benfeitorias, rearranjos da topografia local e, finalmente, 

revegetação para fins de preservação natural da área até que um novo licenciamento de 

ordem ambiental seja protocolado. Esta última hipótese foi apresentada anteriormente como 

Cenário Conservador, que é, sem dúvida, a que maior custo de fechamento gerará caso 

implementada.  

Como parte de seus procedimentos corporativos, a Anglo American elabora periodicamente 

os estudos financeiros para determinar a estimativa de custos associados às atividades 

principais de fechamento. Este cálculo é realizado de acordo com as premissas corporativas 

que, por sua vez, obedecem aos preceitos financeiros internacionais de estimativa de 

descomissionamento de ativos. 

A estimativa financeira é anualmente atualizada, e revisada periodicamente a cada mudança 

significativa de concepção de projeto.  

A precisão da estimativa reflete os estágios de conhecimento do cenário de encerramento e, 

nos estágios iniciais de operação do projeto, margens de erro de até 50% são aceitas.  

A estimativa de custo é compilada em planilhas financeiras em que se cruzam as informações 

de projeto (quantitativos) com os custos unitários para a adoção das diversas ações aplicadas 
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no período de fechamento do projeto, sejam elas ações de recuperação ambiental, medidas 

mitigadoras de impactos negativos, medidas para o controle e monitoramento dos impactos 

advindos do encerramento das atividades e descomissionamento das estruturas, programas 

sociais, entre outras. 

Deste modo, a Anglo American assegura aos seus acionistas, e a comunidade em geral, a 

viabilidade de execução das atividades de recuperação planejadas, e discutidas com todas 

as partes interessadas. 

À medida que o empreendimento for adquirindo suas características ou peculiaridades de 

inserção socioeconômica, serão providenciadas revisões mais acertadas e gradativamente 

mais precisas. Este procedimento está indicado para o sucesso da última versão do Plano de 

Fechamento, devendo a última atualização ser feita com antecedência mínima de 2 (dois) 

anos da data prevista para o fechamento da mina e todas as atualizações devem ser 

informadas à ANM, sob normas estabelecidas no Brasil (Resolução ANM nº 68 de 04 de maio 

de 2021).  
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13. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS E ELABORAÇÃO DE 

RELATÓRIOS  

Relatórios anuais serão elaborados sintetizando a execução das atividades do Programa de 

Fechamento. A partir da avaliação de eficácia das ações adotadas eventualmente podem ser 

propostas medidas corretivas que se fizerem necessárias e manter aquelas que comprovarem 

a sua eficácia 

Salienta-se que as ações indicadas neste programa atendem à programação atual da Anglo 

American e que poderão ocorrer eventuais ajustes neste planejamento, os quais serão 

devidamente informados no relatório anual. 

O relatório anual a ser encaminhado ao órgão ambiental abrangerá as ações realizadas no 

período do ano anterior, tendo como base o dia 1 de janeiro à 31 de dezembro do ano base, 

sendo que o envio do relatório ocorrerá até o dia 31 de março do ano subsequente às ações 
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15. ANEXOS 
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ANEXO I 
 

PROCEDIMENTOS PARA MINIMIZAÇÃO DE IMPACTOS 
AMBIENTAIS E REABILITAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS 
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Procedimentos para Minimização de Impactos Ambientais e RAD 

Estrutura 
da obra 

Tipos de 
superfície a 
revegetar 

Passos para reabilitação e revegetação 
Item do 
PRAD 

Cava 

Taludes 

Revegetação primária com gramíneas e leguminosas; 10.9.6.1 

Aplicação de cobertura morta com manta biodegradável; 10.9.6.2 

Plantios de enriquecimento com arbustivas e arbóreas nativas 10.9.6.3 

Manutenção das áreas revegetadas 10.9.7.2 

Vistoria final de monitoramento 10.9.7.6 

Taludes em 
rocha 

Não receberão esforços de revegetação - 

Bermas 

Revegetação primária com gramíneas e leguminosas; 10.9.6.1 

Aplicação de cobertura morta com manta biodegradável; 10.9.6.2 

Plantios de enriquecimento com arbustivas e arbóreas nativas 10.9.6.3 

Manutenção das áreas revegetadas 10.9.7.2 

Vistoria final de monitoramento 10.9.7.6 

Estradas 
de acesso 

Taludes 
marginais 

Revegetação primária com gramíneas e leguminosas 10.9.6.1 

Manutenção das áreas revegetadas 10.9.7.2 

Vistoria final de monitoramento 10.9.7.6 

Matas 
ciliares 

Fora da ADA 

Plantios de enriquecimento com arbustivas e arbóreas nativas 10.9.6.1 

Manutenção das áreas revegetadas 10.9.7.2 

Vistoria final de monitoramento 10.9.7.6 

Fonte: Adaptado de ANGLO FERROUS MINERAÇÂO S/A & BRANT MEIO AMBIENTE (2009) 


